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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปั่น
จักรยานท่องเที่ยว 
ส าหรับคนรัก
สุขภาพ รัก
สิ่งแวดล้อม 
เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 
 

- เพื่อประชาสมัพันธ์
แนะน าสถานท่ีท่องเที่ยว 
และเส้นทางการ
ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
- เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกายด้วยการ 
ปั่นจักรยาน 
- เพื่อส่งเสริมและ
ปลูกฝังการช่วยดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม  
ลดการใช้พลังงาน 

- จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน 
ชมวิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม  
- จัดเวทีเสวนาสืบค้นวิถี
ชีวิต วัฒนธรรมชุมชน
ดั้งเดิม หนุนเสรมิการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
- ปลูกต้นไม้ที่สาธารณะ/
แหล่งท่องเที่ยว 

10๐,๐๐๐ - - - - - มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
มีความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับ
ทราบข้อมูลเกีย่วกับ
สถานท่ีท่องเที่ยวท่ีส าคัญ
ในเขตเทศบาลเมือง          
เขลางค์นคร และสามารถ
เผยแพร่บอกต่อได้  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ
ประชาชนท่ัวไปตระหนักถึง
ความส าคญัในการ 
- ออกก าลังกายด้วยการ
ปั่นจักรยาน 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
ลดการใช้พลังงาน และการ
ปลูกต้นไม้เพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว 

กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน 

 

 รวม  1 โครงการ   10๐,๐๐๐ - - - -    
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
  5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและ
บรรเทา  
สาธารณภัย 

- เพื่อเป็นแนวทางใน
การเตรียมการป้องกัน
และประสานการ
ปฏิบัติงานระหว่าง
หน่วยงานท้ังภายในและ
ภายนอก 
- เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจาก 
สาธารณภัยได ้

พนักงานดับเพลิง,
เทศบาล,อปพร.,และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
จ านวน ๖๐ คน 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ พนักงาน เจ้าหน้าท่ี และ
ประชาชน ที่เข้าร่วมการซ้อมแผน 
ร้อยละ ๘๐ มีความรู้ ความเข้าใจ 
และมีขดีความสามารถในการ
รับมือกับภัยพิบตัิที่อาจเกิดขึ้น 

พนักงานดับเพลิง เทศบาล อปพร. 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีความรู้
ความเข้าใจ ในการปฏิบตัิงาน เมื่อเกิด
เหตุภยัพิบัต ิ

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2 โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาล 

เพื่อลดความเสยีหายทั้ง
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน ซึ่งเป็นการ
ด าเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาลในการลด
จ านวนอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล 

ประชาชนท่ีใช้รถ ใช้
ถนนในเขตพื้นท่ี
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร ในช่วงเทศกาล 
เช่น เทศกาลปีใหม่ และ
เทศกาลสงกรานต์  

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึง
พอใจในการให้บริการด้านการ
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุในช่วง
เทศกาล 

ลดความสูญเสยีทั้งชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชนและผู้ใช้รถ ใช้ถนน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครดบั 
ไฟป่า 

เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่าที่เกิด
จากสาธารณภยั
ธรรมชาติหรือประชาชน 

พนักงานดับเพลิง,
เทศบาล,อปพร. และ
อาสาสมัครดบัไฟป่าของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
และประชาชนในพ้ืนท่ี 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ พนักงานดับเพลิง,เทศบาล,อปพร. 
และอาสาสมคัรดับไฟป่าที่เข้ารับ
การฝึกอบรม ร้อยละ ๘๐มีความรู ้
ความเข้าใจ และมีขีดความ 
สามารถในการรับมือภัยพิบัตไิด้   

พนักงานดับเพลิง,เทศบาล,อปพร. 
และอาสาสมคัรดับไฟป่ามีทักษะเพิ่ม
มากขึ้นในการป้องกัน และบรรเทาสา
ธารณภัยรวมทั้งให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัได้อย่างถูกต้องและทัว่ถึง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
5.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)  

- เพื่อให้ อปพร.  มีความรู้ความ
เข้าใจและประสบการณ์ในเรื่อง
การป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย  
 

จัดให้มีการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
สังกัดเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร  ๑ รุ่น
จ านวน  3๐  คน 

 

๒๐๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
ที่เข้ารับการฝึกอบรม 
ร้อยละ ๘๐ ผ่านเกณฑ์
การอบรม  

- ผู้ผ่านการฝึกอบรมมี
ความรู้และน าประสบการณ์
ที่ได้รับไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและ
สังคม 
 
 
 
 
 
 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้าง
อาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  
ภายในบริเวณสถานที่
ก่อสร้างอาคาร
ส านักงานเทศบาล
เมือง เขลางค์นคร  
ชุมชนบ้านร้อง  
หมู่ที่ 12  ต าบลชมพู  
อ าเภอเมือง   
จังหวัดล าปาง 

- เพื่อปรับปรุงและพฒันา
สถานทีป่ฏิบัตงิาน   
ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ตามภารกิจ   
อ านาจหนา้ที่ของเทศบาล 
- เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนที่มาตดิต่อ
ราชการ 

ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น 
ขนาดความกวา้งประมาณ 
10 เมตร ความยาวประมาณ 
45 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม ่
น้อยกว่า 600 ตารางเมตร 
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง
อาคารส านักงานเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร  ชุมชน 
บ้านร้อง หมู่ที่ 12 ต าบล
ชมพู อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าปาง 

5,000,000 - - - - มีอาคารสถานที่ส าหรับ
ใช้เป็นอาคารส านักงาน 
งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เทศบาล
เมืองเขลางค์นคร ในการ
ปฏิบัติงาน ส าหรับจอด
ยานพาหนะพร้อม
เคร่ืองจักรกลต่างๆ 
จ านวน 1 แห่ง 

ท าให้มีอาคารใช้
ในการปฏิบัติงาน
และจอด
ยานพาหนะ 
เครื่องจักกล และ
จัดเก็บเครื่องมือ
ต่างๆ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

6 โครงการสนับสนุน
ป้องกันแก้ไขปัญหา  
ไฟป่าและหมอกควัน 

เพื่อจัดหาเครื่องมือ 
เครื่องใช้  ในการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาไฟป่าให้แก่
อาสาสมัครฯ ทีไ่ด้รบัการ
ฝึกอบรมแล้ว เพื่อใช้ใน
ภารกิจดับไฟป่าซึ่งเป็น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน 

อาสาสมัครดบัไฟป่า     
ที่เข้ารับการอบรม มีเครื่องมือ 
เครื่องใช้ในการปฏิบัติภารกิจ     
ดับไฟป่า 

50,000 - - - - อาสาสมัครดบัไฟป่าทีเ่ข้า
รับการอบรม มีเครื่องมือ 
เครื่องใช้   
ในการปฏิบัตภิารกิจ     
ดับไฟป่า ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ 

การปฏิบัติงานด้าน
ดับไฟป่าเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ ผ.0๒ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
  5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ์รถยนต์
กระบะ หมายเลข
ทะเบียน กง ๓๒๘ ลป 

- เพื่อบ ารุงรักษา
และปรับปรุง
ครุภณัฑ์ให้สามารถ
ใช้งานได้เต็ม
ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงเคาะพ่นสี   
ปะผุ  พร้อมปรับปรุง
อุปกรณ์   ประจ ารถท่ี
เกี่ยวข้องหรือช ารุด  
ของรถยนต์กระบะ
บรรทุก หมายเลข
ทะเบียน กง ๓๒๘ ลป  
จ านวน  ๑ คัน  
(ตามราคาท้องถิ่น)   
 
 
 

- ๙๕,๐๐๐ - - - มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานอยู่
ในสภาพที่ดี พร้อม
ใช้งาน 

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
สามารถใช้เครื่องมือ 
เครื่องใช้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

 

 

 

 



 
 

366 
 

แบบ ผ.0๒ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
  5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการด้าน
การจราจร 
 
 
 
 

เพื่อให้ความรู้ด้าน
การจราจรแก่
อาสาสมัครจราจร และ
เป็นผู้ช่วยเหลือ
เจ้าหน้าท่ีจราจรปฏิบัติ
หน้าท่ีด้านจัดการจราจร
เบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง   
 
 

ฝึกอบรมอาสาสมัครชุมชน
หรือตัวแทน  ผู้น าใน
ชุมชน , คณะกรรมการ
ฝ่ายต่าง ๆ ในชุมชนเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
และบุคลากรที่เกีย่วข้อง  
จ านวนไม่ต่ ากว่า  ๑๐๐ 
คน 

- 100,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์
นครไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 มีความพึ่งพอใจใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีและ
อาสาสมัครจราจรใน
ด้านการอ านวยความ
สะดวกการจราจร 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน า
ความรู้ไปปฏิบัติในการอ านวย
ความสะดวกด้านการจราจรใน
ชุมชน     ของตนเองได้บริการ
ในการอ านวยความสะดวกดา้น
การจราจรในชุมชนไดร้วดเร็ว  
สะดวกและปลอดภยั 

ส านักปลดั 
เทศบาล 
 
 
 
 
 
 

9 เงินอุดหนุนโครงการ
การฝึกอบรมทบทวน
สมาชิกอาสาสมัคร
ต ารวจบ้านของสถานี
ต ารวจภูธรเขลางค์
นคร 
 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองเข
ลางค์นครของสถานี
ต ารวจภูธรเขลางค์นคร 
 

เทศบาลให้เงินอุดหนุนแก่
สถานีต ารวจภูธรเขลางค์
นครในการจัดฝึกอบรม
ทบทวนให้ความรู้
อาสาสมัครต ารวจบ้าน ซึ่ง
เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานให้มี
ความรู้ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัต ิ
จ านวน 110 คน 
 

- 40,000 - -  ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
โครงการ 
 
 
 
 
 

- ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง  
เขลางค์นครมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ี
และเป็นแหล่งข่าวอาชญากรรม 
- อาสาสมัครต ารวจบ้านมีความ
เข้าใจท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตัิมีความสามารถและ
มั่นใจในการปฏิบัตหิน้าท่ี 
- ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง   
เขลางค์นครมีความปลอดภยัใน    
ชีวิติและทรัพยส์ิน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

367 
 

แบบ ผ.0๒ 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
  5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 เงินอุดหนุนโครงการ
การฝึกอบรมอาสา
จราจร 
 
 
 
 

1.เพื่อให้ความรู้ด้าน
การจราจรแก่
อาสาสมัครจราจรและ
เป็นผู้ช่วยเหลือ
เจ้าหน้าท่ีจราจรปฏิบัติ
หน้าท่ีด้านการจดัการ
จราจรเบื้องต้นได้อย่าง
ถูกต้อง 

เทศบาลให้เงินอุดหนุนแก่
สถานีต ารวจภูธรเขลางค์
นครในการจัดฝึกอบรม
อาสาสมัครจราจรจ านวนไม่
ต่ ากว่า 100 คน 
 
 
 

- - 80,000 -  ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
โครงการ 
 
 
 
 
 

-1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้
ด้านการจดัการจราจรและเป็นผู้
ช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีจราจรปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้อย่างถูกต้อง 
2.ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
น าความรูไ้ปปฏิบตัิในการอ านวย
ความสะดวกด้านการจราจรใน
ชุมชนของตนเอง 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 

11 โครงการจดัซื้อแผง
กั้นจราจรขนาด 1.5 
เมตร พร้อมซื่อ
หน่วยงาน 
 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินป้องกันภัย
ทางถนนและ อ านวย
ความสะดวกใน
การจราจรในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร ท้ังบนถนนสาย
หลักและถนนสายรอง 

แผงกั้นจราจรขนาด 1.5 
เมตร พร้อมซื่อหน่วยงาน 
จ านวน 20 แผงกั้น 
แผงกั้นละ 1,900 บาท 
(ราคาตามท้องถิ่น) 
 

- - 38,000 - - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากภัยทาง
ถนนและไดรับความ
ความสะดวกมากขึ้น
ในการจราจร 
 

ประชาชนไดร้ับความปลอดภยัใน
การใช้รถใช้ถนนลดความเสี่ยงการ
เกิดภัยทางถนนและได้รับความ
สะดวกในการจราจรในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ทั้งบน
ถนนสายหลักและถนนสายรอง 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 

 

 



 
 

368 
 

แบบ ผ.0๒ 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที ่๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
  5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 จัดซื้อป้ายไฟ
สามเหลี่ยมหยุด
ตรวจชนิดไฟ 220 
โวลท์ พร้อมช่ือ
หน่วยงาน 
 
 
 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินป้องกันภัย
ทางถนนและ อ านวย
ความสะดวกใน
การจราจรในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร ท้ังบนถนนสาย
หลักและถนนสายรอง 
 

ป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุด
ตรวจชนิดไฟ 220 โวลท์ 
พร้อมช่ือหน่วยงาน 
จ านวน 2 ป้าย 
ป้ายละ 18,900 บาท 
(ราคาตามท้องตลาด) 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

37,800 
 
 
 

- 
 
 

- 
 

ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากภัยทาง
ถนนและไดรับความ
ความสะดวกมากขึ้น
ในการจราจร 

ประชาชนไดร้ับความปลอดภยั
ในการใช้รถใช้ถนนลดความเสี่ยง
การเกิดภัยทางถนนและไดร้ับ
ความสะดวกในการจราจรในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ทั้งบน
ถนนสายหลักและถนนสายรอง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

369 
 

แบบ ผ.0๒ 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
  5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการติดตั้งกล้อง 
CCTV  ภายใน
ชุมชนบ้านย่าเป้า  
ต าบลชมพู  อ าเภอ
เมือง   จังหวัด
ล าปาง 

 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
ป้องกันอาชญากรรม  
และลดการค้ายา
เสพติดภายในชุมชน 

 

ท าการติดตั้งกล้อง โทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ
มุมมองคงที่ส าหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคารส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภัย
ทั่วไป ภายในชุมชนปงแสน
ทอง จ านวน 20 จุด 
ประกอบด้วย 
1.  กล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ชนิดเครือข่าย แบบมมุมอง
คงที่ส าหรับตดิตั้งภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงาน
รักษา ความปลอดภัยทั่วไป 
จ านวน  20  กล้อง ๆ ละ  
32,000   บาท รวมเป็น
เงิน  640,000  บาท 
2. อุปกรณบ์ันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network Video  

- - 

 

- 

 

789,600 

 

- ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
โครงการ 

 

ท าให้ชุมชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินป้องกัน
อาชญากรรม  และลดการคา้ยา
เสพติดภายในชุมชน 

 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

 



 
 

370 
 

แบบ ผ.0๒ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
  5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   Recorder) แบบ 32 ช่อง 
จ านวน  1  เครื่อง ๆ ละ   
125,000 บาท  รวมเป็น
เงิน  125,000  บาท 
3.  อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณแบบ PoE  (PoE 
L2 Switch) ขนาด 16 
ช่อง จ านวน  1  เครื่อง  ๆ  
ละ 16,000 บาทและ
ขนาด 8ช่องจ านวน 1 
เครื่องๆละ8,600 บาท  
รวมเป็นเงิน  24,600  
บาท 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด) 
 

        

 



 
 

371 
 

แบบ ผ.0๒ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
  5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

256
1 

(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์           
วงจรปิด CCTV  ใน
ชุมชนธนวรรณ และ
ชุมชนบ้าน 
หนองปล้อง 
ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง   
จังหวัดล าปาง 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินป้องกัน
อาชญากรรม  และลด
การค้ายาเสพตดิภายใน
ชุมชน 
 

ท าการติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ
มุมมองคงที่ส าหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคารส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภัย
ทั่วไป  
ภายในชุมชนธนวรรณ 
จ านวน18 จุด 
( 725,600บาท) 
ประกอบด้วย 
1.  กล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ชนิดเครือข่าย แบบมมุมอง
คงที่ส าหรับตดิตั้งภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงาน
รักษา ความปลอดภัยทั่วไป 
จ านวน  18  กล้อง  ๆ ละ   
32,000   บาท รวมเป็น
เงิน  576,000  บาท 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

1,011,600 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
โครงการ 
 

ท าให้ชุมชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ินป้องกัน
อาชญากรรม  และลดการ 
ค้ายาเสพติดภายในชุมชน 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 



 
 

372 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
  5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   2. อุปกรณบ์ันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network Video 
Recorder) แบบ 32 ช่อง 
จ านวน  1  เครื่อง  ๆ ละ   
125,000 บาท  รวมเป็น
เงิน  125,000  บาท 
3.  อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณแบบ PoE (PoE 
L2 Switch) ขนาด 16 
ช่อง จ านวน  1  เครื่อง  ๆ 
ละ 16,000 บาทและ
ขนาด 8 ช่องจ านวน 1 
เครื่องๆละ8,600  รวม
เป็นเงิน 24,600  บาท 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด) 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
  5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

256
2 

(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   ภายในชุมชนหนองปล้อง 
ท าการติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ
มุมมองคงที่ส าหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคารส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภัย
ทั่วไป ภายในชุมชนหนอง
ปล้อง จ านวน 8 จุด 
(286,000 บาท) 
ประกอบด้วย 
1.  กล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ชนิดเครือข่าย แบบมมุมอง
คงที่ส าหรับตดิตั้งภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงาน
รักษา ความปลอดภัยทั่วไป 
จ านวน  8  กล้อง ๆ ละ  
32,000   บาท รวมเป็น
เงิน  256,000  บาท 
2. อุปกรณบ์ันทึกภาพ  
ผ่านเครือข่าย  
(Network Video 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
  5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   ผ่านเครือข่าย  
(Network Video 
Recorder) แบบ 8 ช่อง 
จ านวน  1  เครื่อง  ๆ  ละ   
22,000 บาท   
3.  อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณแบบ PoE (PoE 
L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง 
จ านวน  1  เครื่อง  ๆ ละ 
8,600 บาท   
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด) 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
  5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

256
3 

(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด  CCTV   ใน
ชุมชนล าปางกลาง
ตะวันออก   ต าบล
ชมพู   อ าเภอเมือง
ล าปาง   จังหวัด
ล าปาง 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินป้องกัน
อาชญากรรม  และลด
การค้ายาเสพตดิภายใน
ชุมชน 
 

ท าการติดตั้งกล้อง โทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ
มุมมองคงที่ส าหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคารส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภัย
ทั่วไป ภายในชุมชนล าปาง
กลางตะวันออก จ านวน    
10 จุด  
ประกอบด้วย 
1.  กล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ชนิดเครือข่าย แบบมมุมอง
คงที่ส าหรับตดิตั้งภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงาน
รักษา ความปลอดภัยทั่วไป 
จ านวน  10  กล้อง ๆ ละ  
32,000   บาท รวมเป็น
เงิน  320,000  บาท 
2. อุปกรณบ์ันทึกภาพ
ผ่านเครือข่าย  
(Network Video  

- - 
 

- 
 

397,000 
 

- ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
โครงการ 
 

ท าให้ชุมชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินป้องกัน
อาชญากรรม  และ 
ลดการค้ายาเสพตดิภายใน
ชุมชน 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
  5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   Recorder) แบบ 16 ช่อง 
จ านวน  1  เครื่อง  ๆ  ละ   
61,000 บาท  รวมเป็น
เงิน  61,000  บาท 
3.  อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณแบบ PoE (PoE 
L2 Switch) ขนาด 16 
ช่อง จ านวน  1  เครื่อง  ๆ 
ละ 16,000 บาท  รวม
เป็นเงิน16,000  บาท 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด) 
 

        

 
 
 
 
 
 



 
 

377 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
  5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด CCTV  ในชุมชน
บ้านกล้วยม่วง และ
ชุมชนบ้านกล้วยกลาง   
ต าบลกล้วยแพะ  
อ าเภอเมืองล าปาง   
จังหวัดล าปาง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินป้องกัน
อาชญากรรม  และลด
การค้ายาเสพตดิภายใน
ชุมชน 
 

ท าการติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ
มุมมองคงที่ส าหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคารส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภัย
ทั่วไป ภายใน 
ชุมชนบ้านกล้วยม่วง 
จ านวน 6 จุด  
(222,600 บาท) 
ประกอบด้วย 
1.  กล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ชนิดเครือข่าย แบบมมุมอง
คงที่ส าหรับตดิตั้งภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงาน
รักษา ความปลอดภัยทั่วไป 
จ านวน  6  กล้อง ๆ ละ  
32,000   บาท รวมเป็น
เงิน  192,000  บาท 
2. อุปกรณบ์ันทึกภาพ
ผ่านเครือข่าย  
(Network Video 

- - - 619,600 

 

- ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
โครงการ 
 

ท าให้ชุมชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินป้องกัน
อาชญากรรม  และ 
ลดการค้ายาเสพตดิ
ภายในชุมชน 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 



 
 

378 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
  5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   Recorder) แบบ 8 ช่อง 
จ านวน  1  เครื่อง  ๆ  ละ   
22,000 บาท   
3.  อุปกรณ์กระจายสญัญาณ
แบบ PoE (PoE L2 Switch) 
ขนาด 8 ช่อง จ านวน  1  
เครื่อง  ๆ ละ 8,600 บาท   
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด) 
ชุมชนบ้านกล้วยกลาง  
ท าการติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ
มุมมองคงที่ส าหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคารส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภัย
ทั่วไป ภายในชุมชนกล้วย
กลาง   จ านวน 10 จุด 
(397,000 บาท) 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 
 

379 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
  5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   ประกอบด้วย 
1.  กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่ส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษา 
ความปลอดภัยท่ัวไป จ านวน  
10  กล้อง ๆ ละ  32,000   
บาท รวมเป็นเงิน  320,000  
บาท 
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย  

(Network Video Recorder) 
แบบ 16 ช่อง จ านวน  1  
เครื่อง  ๆ  ละ   61,000 
บาท   
3.  อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
แบบ PoE (PoE L2 Switch) 
ขนาด 16 ช่อง จ านวน  1  
เครื่อง  ๆ ละ 16,000 บาท   
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด) 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
  5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด CCTV  ใน
ชุมชนบ้านกล้วย
หลวง   ต าบลกล้วย
แพะ  อ าเภอเมือง
ล าปาง   จังหวัด
ล าปาง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินป้องกัน
อาชญากรรม  และลด
การค้ายาเสพตดิภายใน
ชุมชน 
 

ท าการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง
คงที่ส าหรับตดิตั้งภายนอก
อาคารส าหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทั่วไป 
ภายในชุมชนบ้านกล้วย
หลวง จ านวน 11 จุด 
ประกอบด้วย 
1.  กล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ชนิดเครือข่าย แบบมมุมอง
คงที่ส าหรับตดิตั้งภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงาน
รักษา ความปลอดภัยทั่วไป 
จ านวน  11  กล้อง ๆ ละ  
32,000   บาท รวมเป็น
เงิน  352,000  บาท 
2. อุปกรณบ์ันทึกภาพ
ผ่านเครือข่าย  
(Network Video 

- - - - 429,000 ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
โครงการ 
 

ท าให้ชุมชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ินป้องกัน
อาชญากรรม  และลด
การค้ายาเสพตดิภายใน
ชุมชน 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
  5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   Recorder) แบบ 16 ช่อง 
จ านวน  1  เครื่อง  ๆ  ละ   
61,000 บาท   
3.  อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณแบบ PoE (PoE 
L2 Switch) ขนาด 16 
ช่อง จ านวน  1  เครื่อง  ๆ 
ละ 16,000 บาท   
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด) 
 

        

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

382 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
  5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด CCTV  ใน
ชุมชนแม่กืย   ต าบล
ปงแสนทอง  อ าเภอ
เมืองล าปาง   
จังหวัดล าปาง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินป้องกัน
อาชญากรรม  และลด
การค้ายาเสพตดิภายใน
ชุมชน 
 

ท าการติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ
มุมมองคงที่ส าหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคารส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภัย
ทั่วไป ภายในชุมชนแม่กืย   
จ านวน 10 จุด
ประกอบด้วย 
1.  กล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ชนิดเครือข่าย แบบมมุมอง
คงที่ส าหรับตดิตั้งภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงาน
รักษา ความปลอดภัยทั่วไป 
จ านวน  10  กล้อง ๆ ละ  
32,000   บาท รวมเป็น
เงิน  320,000  บาท 
2. อุปกรณบ์ันทึกภาพ
ผ่านเครือข่าย  
(Network Video 
 

- - - - 397,000 ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
โครงการ 
 

ท าให้ชุมชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินป้องกัน
อาชญากรรม  และลด
การค้ายาเสพตดิภายใน
ชุมชน 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
  5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   Recorder) แบบ 16 ช่อง 
จ านวน  1  เครื่อง  ๆ  ละ   
61,000 บาท   
3.  อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณแบบ PoE (PoE 
L2 Switch) ขนาด 16 
ช่อง จ านวน  1  เครื่อง  ๆ 
ละ 16,000 บาท   
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด) 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
  5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด CCTV  ใน
ชุมชนป่าแลว 2   
ต าบลพระบาท  
อ าเภอเมืองล าปาง   
จังหวัดล าปาง 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินป้องกัน
อาชญากรรม  และลด
การค้ายาเสพตดิภายใน
ชุมชน 
 

ท าการติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ
มุมมองคงที่ส าหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคารส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภัย
ทั่วไป ภายในชุมชนป่าแลว 
2  จ านวน 7 จุด 
ประกอบด้วย 
1.  กล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ชนิดเครือข่าย แบบมมุมอง
คงที่ส าหรับตดิตั้งภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงาน
รักษา ความปลอดภัยทั่วไป 
จ านวน  7  กล้อง ๆ ละ  
32,000   บาท รวมเป็น
เงิน  224,000  บาท 
2. อุปกรณบ์ันทึกภาพ
ผ่านเครือข่าย  
(Network Video 
Recorder) แบบ 8 ช่อง 
จ านวน  1  เครื่อง  ๆ  ละ    

- - - - 254,600 ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
โครงการ 
 

ท าให้ชุมชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินป้องกัน
อาชญากรรม  และ 
ลดการค้ายาเสพตดิ
ภายในชุมชน 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 



 
 

385 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
  5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   22,000 บาท   
3.  อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณแบบ PoE (PoE 
L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง 
จ านวน  1  เครื่อง  ๆ ละ 
8,600 บาท   
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด) 
 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

386 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
  5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด CCTV  ใน
ชุมชนป่าตันกุมเมือง   
ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมืองล าปาง   
จังหวัดล าปาง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินป้องกัน
อาชญากรรม  และลด
การค้ายาเสพตดิภายใน
ชุมชน 
 

ท าการติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ
มุมมองคงที่ส าหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคารส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภัย
ทั่วไป ภายในชุมชนป่าตัน
กุมเมือง   จ านวน 10 จุด 
ประกอบด้วย 
1.  กล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ชนิดเครือข่าย แบบมมุมอง
คงที่ส าหรับตดิตั้งภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงาน
รักษา ความปลอดภัยทั่วไป 
จ านวน  10  กล้อง ๆ ละ  
32,000   บาท รวมเป็น
เงิน  320,000  บาท 
2. อุปกรณบ์ันทึกภาพ
ผ่านเครือข่าย  

- -  - 397,000 ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
โครงการ 
 

ท าให้ชุมชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินป้องกัน
อาชญากรรม  และลด
การค้ายาเสพตดิภายใน
ชุมชน 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

 
 
 



 
 

387 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
  5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   (Network Video 
Recorder) แบบ 16 ช่อง 
จ านวน  1  เครื่อง  ๆ  ละ   
61,000 บาท   
3.  อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณแบบ PoE (PoE 
L2 Switch) ขนาด 16 
ช่อง จ านวน  1  เครื่อง  ๆ 
ละ 16,000 บาท   
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด) 
 

        

 
 
 
 
 
 
 



 
 

388 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
  5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด CCTV  ใน
ชุมชนศาลาดอน  
ต าบลชมพู    
อ าเภอเมืองล าปาง   
จังหวัดล าปาง 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
ป้องกัน
อาชญากรรม  
และลดการค้ายา
เสพติดภายใน
ชุมชน 
 

1.ท าการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ายแบบมมุมองคงที่
ส าหรับติดตั้งภายนอก
อาคารส าหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทั่วไป 
ภายในชุมชนศาลาดอน   
จ านวน 8 จุด 
ประกอบด้วย 
1.  กล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ชนิดเครือข่าย แบบมมุมอง
คงที่ส าหรับตดิตั้งภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงาน
รักษา ความปลอดภัยทั่วไป 
จ านวน  8  กล้อง ๆ ละ  
32,000   บาท รวมเป็น
เงิน  256,000  บาท 
2. อุปกรณบ์ันทึกภาพ
ผ่านเครือข่าย  
(Network Video 

- - - - 286,000 ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 
 

ท าให้ชุมชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินป้องกัน
อาชญากรรม  
และ 
ลดการค้ายาเสพ
ติดภายในชุมชน 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
  5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   Recorder) แบบ 8 ช่อง 
จ านวน  1  เครื่อง  ๆ  ละ   
22,000 บาท   
3.  อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณแบบ PoE (PoE 
L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง 
จ านวน  1  เครื่อง  ๆ ละ 
8,600 บาท   
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด) 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
  5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด CCTV  ใน
ชุมชนบ้านฟ่อน  
ต าบลชมพู    
อ าเภอเมืองล าปาง   
จังหวัดล าปาง 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
ป้องกัน
อาชญากรรม  
และลดการค้ายา
เสพติดภายใน
ชุมชน 
 

1.ท าการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ายแบบมมุมองคงที่
ส าหรับติดตั้งภายนอก
อาคารส าหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทั่วไป 
ภายในชุมชนบ้านฟ่อน   
จ านวน 14 จดุ 
ประกอบด้วย 
1.  กล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ชนิดเครือข่าย แบบมมุมอง
คงที่ส าหรับตดิตั้งภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงาน
รักษา ความปลอดภัยทั่วไป 
จ านวน  14  กล้อง ๆ ละ  
32,000   บาท รวมเป็น
เงิน  448,000  บาท 
2. อุปกรณบ์ันทึกภาพ
ผ่านเครือข่าย  
(Network Video 

- - - 525,000 - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 
 

ท าให้ชุมชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินป้องกัน
อาชญากรรม  
และ 
ลดการค้ายาเสพ
ติดภายในชุมชน 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
  5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   Recorder) แบบ 16 ช่อง 
จ านวน  1  เครื่อง  ๆ  ละ   
61,000 บาท   
3.  อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณแบบ PoE (PoE 
L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง 
จ านวน  1  เครื่อง  ๆ ละ 
16,000 บาท   
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด) 
 

        

 รวม 22 โครงการ   5,370,000 405,000 1,337,400 2,501,200 1,933,600 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
5.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเฝ้า
ระวังป้องกัน
และควบคมุโรค
ไข้หวัดนก 

- เพื่อเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุม
โรคไข้หวัดนกในเขต
พื้นที่เทศบาลฯ 
- เ พื่ อ เ ผ ย แ พ ร่
ประชาสัมพันธ์ ให้
ความรู้ผู้ เลี้ ยงสัตว์
ปี ก ใ น เ ข ต พื้ น ที่
เทศบาลฯ 

- ส ารวจข้อมูลสถานที่เลี้ยงสัตว์
ปี ก  และประชากรสั ตว์ ปี ก 
จ านวน 1 คร้ัง/ปี 
- พ่นเคมีควบคุมและท าลาย
สัตว์ปีกกรณีที่มีการระบาดของ
โรคไข้หวัดนกในพื้นที่ระบาด 
-เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้
เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกให้กับ
ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - ร้ อ ย ล ะ  9 0  ข อ ง ส ถ า น
ประกอบการเลี้ยงสัตว์ปีกได้รับ
การขึ้นทะเบียน 
- ไม่ มี การระบาดซ้ า ของ โ รค
ไข้หวัดนกในพื้นที่เดิม 
-เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้
เกี่ ย วกับ โ รคไข้หวั ดนกให้กับ
ป ระช าชน ใ น เ ข ต เทศ บาล ฯ 
ครอบคลุม 64 ชุมชน 

- ไม่มีการระบาดของโรค
ไข้หวัดนกในพื้นที่เทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

2 โครงการ
ป้องกันและ
ควบคุม 
โรคพิษสุนัขบ้า 

- เพื่อรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า โดยการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ให้กับสุนัขที่
ไม่มี เจ้ าของใน เขต
พื้นที่เทศบาลฯ 
- เ พื่ อ เ ผ ย แ พ ร่
ประชาสัมพันธ์ความรู้
เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้
ป ร ะ ช า ช น ใ น เ ข ต
เทศบาลฯ 

- ส ารวจและขึ้นทะเบียนสุนัขที่ไม่
มีเจ้าของในเขตพื้นท่ีเทศบาลฯ 
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ให้กับสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ  
อายุตั้งแต่ ๒ เดือนขึ้นไป 
(ปี 2562-2565) 
- จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ความรู้
โรคพิษสุนัขบ้า 

๑๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - - - - ให้มีทะเบียนข้อมูลประชากรสุนขั
ที่ไม่มีเจ้าของในระบบสารสนเทศ 
- สุนัขที่ไม่มีเจ้าของได้รบัการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคอย่างน้อย   
ร้อยละ  80 
- เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้
โรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่เทศบาล
ฯได้ครอบคลุม ท้ัง ๖4 ชุมชน 

- ไม่พบการเกิดโรคพิษสุนัข
บ้าในเขตพื้นท่ีเทศบาลฯ 
- ประชาชนในเขตเทศบาลฯ
มีความรู้ เกี่ยวกับโรคพิษ
สุ นั ข  บ้ า พ ร้ อ ม ทั้ ง ใ ห้
ความส าคัญในการดูแลสุนัข
อย่างถูกวิธี และน าสุนัขไป
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
5.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการ
จ าหน่ายเนื้อสัตว์
(โค, กระบือ, สุกร
และไก่) 

- เพื่อให้ผู้ประกอบการจ าหน่าย
เนื้อสัตว์ (โค, กระบือ, สุกร และ
ไก่) ประกอบการถูกต้องตาม
กฎหมายและถูกหลักสุขาภิบาล 
- เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภค
เนื้อสัตว์ (โค, กระบือ, สุกร และ
ไก่) จากแหล่งจ าหน่ายที่ถูกหลัก
สุขาภิบาลและปลอดภัยจากโรค 

- ส ารวจข้อมูลและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
(โค, กระบือ, สุกร และไก่) ในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
-ตรวจแนะน าสถานที่จ าหน่าย
เนื้อสัตว์(โค,กระบือ,สุกรและไก่) 
ในเขตเทศบาลฯทุกแห่ง 
- จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ความรู้ การจ าหน่ ายและการ
บริโภคเนื้อสัตว์ปลอดภัยตลาดละ
1ป้าย (จ านวน 14 แห่ง) 
- ประชาสั มพันธ์ ค วามรู้ ก า ร
จ าหน่ายและการบริโภคเนื้อสัตว์
ปลอดภัยทางวิทยุ/ 
เว็บไซตเ์ทศบาลฯ/แผ่นพับ/
โปสเตอร ์
(ปี2563-2565 ตรวจแนะน า
สถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์) 
 

30,000 30,000 10,000 10,000 10,000 - ผู้ประกอบการจ าหน่าย
เนื้อสัตว์ (โค,กระบือ,สุกร 
และไก่)ในเขตเทศบาลฯ 
ได้รับการขึ้นทะเบียน 
-ร้อยละ 80 ของสถาน
ประกอบการจ าหน่ าย
เนื้อสัตว์ได้รับการตรวจ
เยี่ยมและให้ค าแนะน า
อย่างน้อยปีละ1ครั้ง 
- ร้อยละ 80 ของตลาด
ได้รับการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ความรู้
เกี่ยวกับการจ าหนา่ย และ
การบริโภคเนื้อสัตว์ (อย่าง
น้อยตลาดละ 1 ครั้ง/
แห่ง) 

- ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นครได้บริโภค
เนื้อสัตว์ปลอดภัย ถูกหลัก
สุขาภิบาล 
- ผู้ประกอบการฯได้ 
จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ 
ปลอดภัยและถูกต้องตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- มีทะเบียนข้อมูล 
ผู้จ าหน่ายเนื้อสัตว์  
(โค, กระบือ, สุกร และไก่) 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
5.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการจดัซื้อ
เครื่องออก
ก าลังกาย 
ส าหรับส่งเสริม
การออกก าลัง
กายให้กับ
ประชาชน 

- เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย
ให้กับประชาชน โดยการจัดซื้อ
เครื่องออกก าลังกายเพื่อตดิตั้ง
ในชุมชนให้เพียงพอต่อการใช้
งานของประชาชนและ
ครอบคลมุทุกชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- จัดซื้อเคร่ืองออกก าลังกาย  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๔ ชุด ได้แก่ 
ชุมชนหัวฝาย, ชุมชนแพะดอนตัน,  
ชุมชนหนองปล้อง, 
ชุมชนหนองวัวเฒ่า 
-ปี พ.ศ. ๒๕๖3 จ านวน 7 ชุด ได้แก่ 
ชุมชนกล้วยกลาง,ชุมชนกล้วยหลวง
ชุมชนกล้วยหลวงพฒันา,ชุมชนกล้วย
แพะ,ชุมชนบา้นฟ่อน,ชุมชนกอกชุม  
และ ชุมชนป่าแลว ๒  
- ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ จ านวน ๓ ชุด 
ส าหรับชุมชนที่ผา่นการประชาคมและ
เครื่องออกก าลังกายไม่เพียงพอ 
ราคาชุดละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แตล่ะชุด
ประกอบด้วย 
1.เครื่องออกก าลังกายแขน 
2.เครื่องออกก าลังกายข้อเข่า 
3.เครื่องออกก าลังกายแขน, ขา, 
ลดหน้าท้อง 
4.เครื่องออกก าลังกายลดหน้าท้อง 
5.เครื่องบริหารข้อสะโพก 
 
 

400,000 - 700,000 300,000 300,000 ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ         
มีเครื่องออกก าลัง
กายกลางแจ้ง
ครอบคลมุและ
เพียงพอ อย่าง
น้อยชุมชนละ 1 
ชุด 

- ประชาชนมีเครื่อง
ออกก าลังกายเพื่อ
สร้างเสริมสุขภาพ 
- ประชาชนมีการ
ออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ มสีุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
5. 3 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   6.เครื่องบริหารข้อเข่า 
7.เครื่องบริหารไหล่และขา 
8.ลู่วิ่งเอนกประสงค์ 
9.เครื่องบริหารไหล่และข้อสะโพก 
 

        

5 โครงการการตรวจคัด
กรองภาวะสายตา
ผิดปกติในนักเรียน
ประถมศึกษาในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 

- เพื่อเฝ้าระวัง  โดย
การตรวจวดัและคัด
กรองความผิดปกติหรือ
ความบกพร่องทางการ
มองเห็นของเด็ก
นักเรียนในโรงเรียนเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร  
- เพื่อให้เด็กนักเรียน
ที่มีผลการคัดกรอง
ความบกพร่อง
ทางการมองเห็นของ
เด็กนักเรยีนที่
ผิดปกตไิดร้ับการ
ตรวจเพิม่เติมจาก
จักษุแพทย์ 

1. ตัดกรองสายตาเด็กนักเรียนระดับ 
ช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใน
เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
จ านวน 11 โรงเรยีน  
2. ส่งต่อกลุม่นักเรียนท่ีตรวจพบ
ความผิดปกติให้กับจักษุแพทย ์
ในสถานพยาบาลของรัฐ 

       - 20,000 
งบประมาณ

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 

- 
 

- 
 

- 
 

- เด็กนักเรียนในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
จ านวน 11 โรงเรยีน ไดร้ับ
การตรวจวดัและคัดกรอง
ความผิดปกติหรือความ
บกพร่องทางการมองเห็น 
อย่างน้อย 90% 
- เด็กนักเรียนที่มผีลการ 
คัดกรองความบกพร่อง
ทางการมองเห็นของเด็ก
นักเรียน ได้รับการส่งต่อ
โรงพยาบาลของรัฐครบ  
100 % 

- เด็กนักเรียนทุกคนในเขต
เทศบาลฯ ไดร้ับการตรวจวัด
และคัดกรองความผดิปกติ
หรือความบกพร่องทางการ
มองเห็นของเด็กนักเรียน 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

 



 
 

396 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
5.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการประกวดส้วม
สะอาดในสถานท่ี
สาธารณะและสถาน
ประกอบการในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร  

-เพื่อปรับปรุงพัฒนาส้วม
สาธารณะในหน่วยงานและ
สถานประกอบการให้ผ่าน
มาตรฐานส้วมสาธารณะ 
- เพื่อให้ส้วมสาธารณะสะอาด
ได้มาตรฐานรองรับการ
ท่องเที่ยวและการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- อบรมให้ความรู้เกณฑม์าตรฐาน
ส้วมสาธารณะให้กับผู้แทน
หน่วยงานและสถานประกอบการ 
จ านวน 50 คน 
- ตรวจประเมินมาตรฐานส้วม
สาธารณะ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อ
แห่งต่อป ี

- - 58,000 - - -ส้วมสาธารณะผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 
(HAS) ร้อยละ 80  

- ส้วมในเขตพื้นท่ีสะอาดมี
มาตรฐานตามเกณฑ ์

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 

7 โครงการสุขาภิบาล
อาหารและตลาด 
 
 

-เพื่อเสริมสรา้งความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสุขาภิบาลให้กับ
ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร      
ผู้สัมผสัอาหาร ตลาดและตู้น้ า
หยอดเหรียญ 
- เพื่อปรับปรุงมาตรฐานสถาน
ประกอบการร้านอาหาร ตลาด
และตู้น้ าหยอดเหรียญ 
 

ปี 2562 
- อบรมผู้ประกอบการรา้นอาหาร 
ผู้สัมผสัอาหาร ตลาด และตู้น้ า
หยอดเหรียญ จ านวน 80 คน 
- ตรวจแนะน าสุขลักษณะ อย่าง
น้อย 1 ครั้ง/ป ี
- ตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร
และน้ าดืม่ 
- ส ารวจและจัดท าทะเบียนข้อมลู
ผู้ประกอบการตู้น้ า 
หยอดเหรียญ 
 

 
- 

 
60,000 

 
- 

 
 

 
- 

 
- ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้เกี่ยวกับ
สุขาภิบาลอาหาร 
ตลาด และตู้น้ าหยอด
เหรียญ 
- มีทะเบียนข้อมูลของ
ผู้ประกอบการตู้น้ า
หยอดเหรียญ 
 
 

 
- ประชาชนในพ้ืนท่ีได้
บริโภคอาหารและน้ าที่
สะอาดและปลอดภยั 
- สถานประกอบการ 
ร้านอาหาร ตลาด และตู้
น้ าหยอดเหรยีญ 
มีมาตรฐานถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาลอาหาร 
- มีตลาดที ่
ได้คณุภาพ ตามเกณฑ์ 
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
ความปลอดภยัอาหาร และ
การคุ้มครองผู้บรโิภค 

 
กอง

สาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
5.3 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
 

  ปี 2564 
- อบรมผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร ผู้สมัผสัอาหาร 
จ านวน 80 คน 
- ตรวจแนะน าสุขลักษณะ อย่าง
น้อย 1 ครั้ง/ป ี
- ตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร
และน้ าดืม่ 
 

   60,000  - ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้เกี่ยวกับ
สุขาภิบาลอาหาร  
 

- ประชาชนในพ้ืนท่ีได้
บริโภคอาหารและน้ าที่
สะอาดและปลอดภยั 
- สถานประกอบการ 
ร้านอาหาร ได้คณุภาพ 
ตามเกณฑ์ สุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม ความ
ปลอดภัยอาหาร และ
การคุ้มครองผู้บรโิภค 

กอง
สาธารณสุข
และสิ่ง 
แวดล้อม 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
5.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 
 

โคร งการป้อ งกั นและ
แก้ไขปัญหา ยาเสพติด 
กิ จ กร รมส่ ง เ ส ริ มก า ร
บ าบัดฟื้นฟูผู้ เสพ/ผู้ติด  
ยาเสพติด 

1. เพื่อ ช่วยเหลือ
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ เสพ/ผู้ติดยา
เสพติดที่ ผ่ านการ 
คัดกรอง 
2. เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผู้เสพ/ผู้
ติดยาเสพติดให้เป็น
คนดีของสังคม 

1.  สนั บสนุ น งบประมาณให้ 
ศป .ปส .อ . เ มื อ งล าปา ง  หรื อ
หน่วยงานที่ด าเนินการเพื่อใช้เป็น
ค่าบ าบัด/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้
เ ส พ / ผู้ ติ ด ย า เ ส พ ติ ด ใ น เ ข ต
เทศบาลฯ จ านวน 20 คน 
2. ติดตามผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู
ยาเสพติด อย่างน้อย 1 ครั้ง 

70,000 
 

70,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1 .  ผู้ เ ส พ / ผู้ ติ ด ย า    
เ ส พ ติ ด ที่ ผ่ า น ก า ร    
คัดกรอง เข้ารับ การ
บ าบัดโดยปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมอย่างน้อย
ร้อยละ 90 
2. ผู้ผ่านการบ าบัด   
ยาเสพติดได้รับการ
ติ ด ต า ม จ า ก ชุ ด
ป ฏิ บั ติ ก า ร พ ลั ง
แผ่นดิน เอาชนะยา
เสพติดเทศบาลเมือง
เขลางค์นครในระดับ
ชุ มชน ครบร้ อ ยล ะ 
100 

1 .  ผู้ ผ่ า นการบ าบั ด มี
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ที่ ดี           
ไม่กลับไปเกี่ยวข้องกับ      
ยาเสพติดอีก 
2.ชุมชน ท้องถิ่น  และ
สังคมเกิดความเข้มแข็ง 
3. ปัญหาการเกดิอาชญา 
กรรมในชุมชน ท้องถิ่น
และสังคมลดน้อยลง 

กอง
สาธารณสุข
และสิ่ง 
แวดล้อม 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
5.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 

 

เงินอุดหนุนโครงการ
พัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐาน 

-เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่ อสม. ส าหรับพัฒนา
ระบบบริการสาธารณสุขมูล
ฐานตามวัตถุประสงค์  
ภายใต้ 3 กิจกรรม คือ 
1. การพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข  
2. เพื่อแก้ไขปัญหาด้าน
สาธารณสุขในเรื่องการ
ส่งเสริมสุขภาพต่างๆและ
ป้องกันโรค 
3.การจดับริการเบื้องต้นใน
ศูนย์บริการสาธารณสุขมลู
ฐานชุมชน 
-เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
บริการดา้นสาธารณสุข
เบื้องต้น 

- อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่ อาสาสมัคร
สาธารณสุขเพื่อการ
พัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐาน จ านวน 63 
ชุมชน 

 

472,500 - - - - เครือข่าย
สาธารณสุข  ขอรับ
การสนับสนุน
งบประมาณเพื่อ
พัฒนาศักยภาพและ
แก้ไขปัญหาด้าน
สาธารณสุข                
อย่างน้อย 80% 
ของชุมชน 

-อสม.และแกนน าสุขภาพ
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ระบบบริการสาธารณสุข            
มีประสิทธิภาพโดย
ประชาชนไดร้ับการบริการ
สุขภาพเบื้องต้นอย่าง
ครอบคลมุ ท่ัวถึง และ
สามารถแก้ไขปัญหาด้าน
สุขภาพอนามัยของ
ประชาชนได้อย่างยั่งยืน 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

 



 
 

400 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
   5.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม ส าหรับ
สถานประกอบการ 

-เพื่อให้ผู้ประกอบการในเขต
เทศบาล มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม   
- เกิดเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อ
จัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
ของสถานประกอบการ  

-อบรมผู้ประกอบการ ในเขต
เทศบาลฯ จ านวน 80 คน 
-มีสถานประกอบการ ร่วมน าร่อง
ในการคัดแยกขยะในสถาน
ประกอบการ 
-จัดตั้งเครือข่ายสถาน
ประกอบการ ในการคดัแยกขยะ 
 

60,000 - 60,000 - - - ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมการอบรม     
มีความรูเ้กี่ยวกับ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
-มีสถานประกอบการ ร่วม
น าร่องในการคัดแยกขยะ
ในสถานประกอบการ 

-สถานประกอบการ มีส่วน
ร่วมในการคัดแยกขยะ 
-สถานประกอบการมีการ
จัดการ จัดก  มลูฝอย ของ
เสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล
จากการประกอบการอย่าง
ถูกต้อง 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

11 โครงการตลาดสด  
น่าซื้อ อาหารปลอดภัย 

-เพื่อให้ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและตลาดสดในเขต
เทศบาล มีความรู้ในเรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร 
-เพื่อให้ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
ได้บรโิภคอาหารที่สะอาดและ
ปลอดภัย 
-เพื่อให้ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารในเขตเทศบาล 
ส านึกและมีความรับผดิชอบต่อ
ผู้บริโภค 

-ผู้ประกอบการตลาด ผู้ขาย
อาหาร จ านวน  45  คน 
- ตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร 
-  อบรมและศึกษาดูงานตลาดสด
น่าซื้อ 
 
 
 

200,000 - 200,000 - - ผู้ประกอบการตลาด/
ร้านอาหารได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู/้มีความรูเ้รื่อง
ตลาดสด  น่าซื้อ อาหาร
ปลอดภัย และคุม้ครอง
ผู้บริโภค ร้อยละ 80 
 

ผู้ประกอบการตลาด 
ร้านอาหารมีความรู้ในเรื่อง
สุขาภิบาลอาหารมากขึ้น มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
เสรมิสร้างทัศนคติที่ดี และ
ความร่วมมือ เพื่อพัฒนา
ตลาด 
-ประชาชนในเขตเทศบาล
ได้บรโิภคอาหารที่สะอาด
ปลอดภัย 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
5.3 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 
 

โครงการ
ปรับปรุง 
เทศบัญญตั ิ

-เพื่อปรับปรุงเทศ
บัญญัตเิทศบาลเมือง
เขลางค์นครใหเ้ป็น
ปัจจุบันและ
สอดคล้องเหมาะสม
กับสภาพปัญหาของ
ท้องถิ่น 
ส่งเสริมความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ของชุมชน 
 

- ปรับปรุงเทศบัญญัติฯเรื่องการ
ก าจัดสิ่งปฏิกลูและมลูฝอยและ
การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
 
 
 

100,000 100,000 - 100,000 - - มีการปรับปรุงเทศ
บัญญัติและมีร่างเทศ
บัญญัตติามเป้าหมาย 

-มีหลักเกณฑ์
และวิธีการเพื่อ
ควบคุมการ
ก าจัดสิ่งปฏิกลู
มูลฝอย, การ
ก าจัดมลูฝอยติด
เชื้อ  
- มีการก าหนด
อัตรา
ค่าธรรมเนียม
การก าจัดการ
เก็บขนที่
เหมาะสม 
  

กอง 
สาธารณสุข
และ 
สิ่งแวดล้อม 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
5.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการบริหาร
จัดการกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ เทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

-เพื่อสนับสนุน
งบประมาณให้กับ
หน่วยบริการ หรือ
สถานบริการอื่นๆ 
หรือสถานบริการ
ทางเลือกต่างๆ  
กลุ่มหรือองค์กร 
ประชาชน,  
ศูนย์เด็กเล็กหรือ 
ศูนย์ช่ืออ่ืนๆ เกี่ยวกับ
กิจกรรมการส่งเสรมิ
สุขภาพ การป้องกัน
โรค การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น การฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้พิการ
และผูป้่วยเรื้อรัง  
ตามชุดสิทธิประโยชน์
ที่คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติก าหนด 

- สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดบริการสาธารณสุขเช่นการ
สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 
การฟื้นฟูสมรรถภาพและการ
รักษาพยาบาลระดับปฐมภมูิเชิง
รุก ครอบคลมุทุกกลุ่มประชากร
ในพื้นที ่     
-สมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ไม่น้อยกว่า อัตราร้อยละ 60 ของ
ค่าบริการสาธารณสุขตาม
ประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
เรื่องการก าหนดหลักเกณฑเ์พื่อ
สนับสนุนให้เทศบาลฯด าเนินการ
และบรหิารจดัการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

1,650,000 1,650,000 1,350,000 1,400,000 1,450,000 -ประชาชนในพ้ืนท่ีเข้าถึง
บริการสาธารณสุข
ครอบคลมุ ทุกกลุ่ม 
โดยมผีลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
ด าเนินงานกองทุน 
ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80 
-กลุ่มองค์กรประชาชน
ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณไปด าเนินงาน
แก้ไขปัญหาสาธารณสุข
ตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของงบประมาณ
กองทุน/ป ี
-เทศบาลฯสมทบเงินเข้า
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

-กองทุนมี
ศักยภาพในการ
บริหารจดัการสูง 
-กองทุนเป็นศูนย์
การเรียนรู้ 
-ประชาชนทุก
กลุ่มเข้าถึงบริการ
สาธารณสุข  
มีความรู้และ
สามารถดูแล
สุขภาพอนามัย
ของตนเองได ้
-ประชาชนมี
สุขภาพกายและ
จิตใจที่ด ี

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
             5.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ 

-ส า ร ว จ ข้ อ มู ล
จ านวนสุนัขและ
แมวในเขตพื้นที่          
เทศบาลฯ 
- เ พื่ อ เ ฝ้ า ร ะ วั ง 
ป้ อ ง กั น  แ ล ะ
ควบ คุ ม โ ร ค พิ ษ
สุ นั ขบ้ า  ใ น เ ขต
พื้นที่เทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 

- ส ารวจข้อมูล และ                
ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว  
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ ปีละ 2 ครั้ง 
(ภายในเดือนมีนาคมและ
สิงหาคม) 
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว
ที่ เสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษ
สุนัขบ้าในเขตเทศบาลฯ 

287,325 355,068 
 

400,000 
 

410,000 
 

420,000 
 

- ไม่มีการระบาดโรค
พิ ษ สุ นั ข บ้ า ใ น เ ข ต
พื้นที่เทศบาลฯ 
- ขึ้ น ท ะ เ บี ย น
ประชากรสุนัขและ
แมว พร้อมปรับปรุง
ฐานข้อมู ล  ปี ละ  2 
ครั้ง 

- สุนัขและแมวได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ได้ครอบคลุมพื้นท่ีเทศบาลฯ 
- ไม่พบการเกิดโรคพิษสุนัข
บ้าในเขตพื้นท่ีเทศบาลฯ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม
(เงินอุดหนุน

ส าหรับ
ขับเคลื่อน

โครงการสัตว์
ปลอดโรค 

คนปลอดภยั
จากโรคพิษ

สุนัขบ้า 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
 5.3 แผนงานสาธารณสุข   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการเงิน
อุดหนุนส าหรับ
การด าเนินงาน
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 
 

- เพื่อสนับสนุน
ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ ห้
ชุ ม ช น แ ห่ ง ล ะ 
๒ ๐ , ๐ ๐ ๐  บ า ท 
จ านวน ๖๔ ชุมชน 
เพื่อจัดท าโครงการ
ตามพระราชด า ริ 
ด้ า น ส า ธ า ร ณ สุ ข  
แก้ ไ ขปัญ หา ด้ า น
สาธารณสุขในชุมชน  
 

- สนับสนุนงบประมาณให้ชุมชน
แห่งละ ๒๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๖๔ 
ชุมชน  เพื่ อจั ดท า โครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข อย่างใด
อย่างหน่ึง ประกอบด้วย 
๑. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ 
๒. โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
๓. การควบคมุโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจา้ฟ้ามหาจักรีสริิน
ธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี 
สิริกิจการิณีพรียพัฒน รัฐสมีา
คุณากรปยิชาติ  สยามบรมราช
กุมาร ี
๔. การปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจา้ฟ้ามหาจักรีสริิน
ธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี 
สิริกิจการิณีพรียพัฒน รัฐสมีา  

- 
 

๑,๒6๐,๐๐๐ 
 (โดยใช้ 

งบประมาณจาก
กองทุน

หลักประกัน
สุขภาพ) 

 
 
 

๑,๒๘๐,๐๐๐ ๑,๒๘๐,๐๐๐ ๑,๒๘๐,๐๐๐ - ชุมชนขอรับ
การสนับสนุน
งบประมาณเพื่อ
จัดท าโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข
ครอบคลมุทุก
ชุมชน 

- ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจัด
ทโครงการ ตาม
พระราช 
ด าริ โดย
ประชาชนได้รับ
ความรู้และ
สามารถแก้ไข
ปัญหาด้าน
สุขภาพอนามัย
ของประชาชน
ได้อย่างยั่งยืน 

งานส่งเสรมิ
สุขภาพ  
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข 
กอง
สาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
 5.3 แผนงานสาธารณสุข   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   คุณากรปยิชาติ สยามบรมราชกุมาร ี
๕. การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย
แม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา
จักรี  สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักด ี
๖. การควบคมุโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา เจ้าฟ้ามหาจักรีสริินธร 
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกจิการิณี
พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมาร ี
๗. การควบคมุโรคมาลาเรยี ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจา้ฟ้ามหาจักรีสริินธร มหา
วชิราลงกรณวรราชภักดี สริิกิจการิณี
พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมาร ี
๘. การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟา้มหาจักรี
สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราช 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
 5.3 แผนงานสาธารณสุข   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   ภักดี สริิกิจการณิีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิย
ชาติ  สยามบรมราชกุมาร ี
๙. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที ่สมเดจ็พระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรสีวางควฒัน 
วรขัตติยราชนาร ี
๑๐. โครงการช่วยลดการติดเอดสจ์ากแม่สู่
ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 
๑๑. โครงการณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
      5.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รับผิดชอบ 
16 
  
  
  
  

โครงการป้องกัน
และควบคมุโรคมือ
เท้าปาก 

- เพื่อเสริมสร้างความรู้/
ความตระหนัก ในการ
ป้องกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคมือเท้ า
ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เ ล็ ก / โ ร ง เ รี ย น ใ น เ ข ต
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- ตรวจเยี่ยม/แนะน า/ ให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคมือเท้าปาก และการ
ป้ อ ง กั น แ ก่ ผู้ ดู แ ล เ ด็ ก  แ ล ะ
ผู้ปกครองในช่วงเดือนท่ีมีการ
ระบาด 
- อบรมความรู้ เ กี่ ย วกั บก า ร
ด าเนินการป้องกันและควบคุม
โรคมือเท้าปาก (ปี 2562) 
- เ ผ ย แ พ ร่ / ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
บทความ/เอกสารแผ่นพับ/ป้าย
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
ควบคุมโรคมือเท้าปาก 
- พ่นน้ ายาก าจัดโรคมือเท้าปาก
ภาย ใน ศูนย์ พัฒนา เ ด็ ก เล็ ก /
โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองเข
ลางค์นคร  เมื่อเกิดการระบาด
ของโรคฯ 

(35,000  
งบประมาณ
จากกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพฯ) 

(35,000    
งบประมาณ
จากกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพฯ) 

(10,000  
งบประมาณ
จากกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพฯ) 

 

(10,000  
งบประมาณ
จากกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพฯ) 

 

(10,000  
งบประมาณ
จากกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพฯ) 

 

- สามารถควบคุม
โรคมือเท้าปาก และ
จ านวนผู้ ป่ วยด้ วย
โ ร ค มื อ เ ท้ า ป า ก 
ล ด ล ง จ า ก
ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ         
พ . ศ . 2 5 6 0  ไ ด้          
ร้อยละ 10 

- ผู้ ดู แ ล เ ด็ ก แ ล ะ
ผู้ปกครองมีความรู้
เ รื่ อ ง โ รคฯ/วิ ธี กา ร
ป้ อ ง กั น ก า ร
แพร่กระจายของเช้ือ
โรคมือเท้าปาก 
- ผู้ดูแลเด็กสามารถ
คัดกรองโรคมือเท้า
ปากเบื้องต้นได้ 
- ลดความรุนแรงของ
โรคมือเท้าปากในเขต
เทศบาลฯ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
5.3  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรม
เครือข่ายสุขภาพเพื่อ
การแก้ไขปัญหา
สุขภาพในชุมชน 

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับ
เครือข่ายสุขภาพเกี่ยวกับการ
ปรับพฤติกรรมการบริโภค
และพฤติกรรมการออกก าลัง
กายในการควบคุมภาวะ
น้ าหนักเกินท่ีถูกต้อง 
- เพื่อให้เครือข่ายสุขภาพ
สามารถสรา้งทักษะและ
ส่งเสริมให้ประชาชนลดพุง 
 
 
 

2.1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ 
เครือข่ายสุขภาพและเจ้าหน้าท่ีๆที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับต าบลจัดการ
สุขภาพกับการบรูณาการสู่องค์กร
ต้นแบบไร้พุง จ านวน 140 คน 
 

2.2 เวทีสร้างเสรมิสุขภาพและ
ประกวดชุมชนต้นแบบไร้พุง 
หัวข้อ “3 อ.พิชิตอ้วน ลดพุง ลด
โรค” เครือข่ายสุขภาพและ
เจ้าหน้าท่ีๆที่เกีย่วข้องเกี่ยวกับ
ต าบลจดัการสุขภาพกับการบูรณา
การสู่องค์กรต้นแบบไร้พุง จ านวน 
500 คน 
 
 
 
 
 
 

220,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ร้อยละ 80 เครือ ข่าย 
สุขภาพมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปรบัพฤติกรรมการ
บริโภคและพฤติกรรมการออก
ก าลังกายในการควบคมุภาวะ
น้ าหนักเกินท่ีถูกต้อง (แบบ
ประเมินโดยใช้แบบสอบถาม
ความรู้ความเข้าใจ) 
- ประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม มี
ความพึงพอใจในการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการปรบัพฤติกรรมการ
บริโภคและพฤติกรรมการออก
ก าลังกายในการควบคมุภาวะ
น้ าหนักเกินร้อยละ 80  

- เครือข่ายสุขภาพมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปรับพฤติกรรมการบริโภค
และพฤติกรรมการออก
ก าลังกายในการควบคมุ
ภาวะน้ าหนักเกินท่ีถูกต้อง 
- เครือข่ายสุขภาพสามารถ
เขียนแผนงาน/โครงการ ใน
การด าเนินกิจกรรมออก
ก าลังกายสร้างเสริมสุขภาพ 
ขอรับงบประมาณจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข 
งานส่งเสรมิ

สุขภาพ 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
          ๕.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

  - เพื่อให้เครือข่ายสุขภาพมี
ความรู้และสามารถจัดการ
สุขภาพแม่และเด็กในชุมชนได้  

2.3กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดการสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กให้กับ
เครือข่ายสุขภาพและ
เจ้าหน้าท่ีๆที่เกีย่วข้อง  
จ านวน 140 คน  
 

- ๔๐,๐๐๐ 
งบประมาณ

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 

- - - -ร้อยละ ๘๐ เครือข่าย 
สุขภาพมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ
สุ ขภาพแม่ และ เด็ ก ใน
ชุมชนได้(ประเมินโดยใช้
แบ บ สอบ ถา ม คว า ม รู้
ความเข้าใจ) 

-เครือข่ายสุขภาพมีความรู้
และสามารถจัดการ
สุขภาพแม่และเด็กใน
ชุมชนได้ (โดยจดัท า
กิจกรรมเพื่อขอรับ
งบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ) 

 

  -เพื่อให้เครือข่ายสุขภาพ
สามารถส่งเสริมให้ประชาชน
มีการปรับเปลีย่นพฤติกรรมได ้

2.4กิจกรรมอบรมให้ความรู้
เครือข่ายสุขภาพด้านการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมเพื่อลด
โรคเรื้อรังและโรคติดต่อให้กับ
ประชาชน จ านวน ๑๕๐ คน 

- - - - - - ร้อยละ ๘๐ เครือข่าย 
สุขภาพมีความรู้ ความ
เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อ
ล ด โ ร ค เ รื้ อ รั ง แ ล ะ
โรคติดต่อให้กับประชาชน 
( ป ร ะ เ มิ น โ ด ย ใ ช้
แบ บ สอบ ถา ม คว า ม รู้
ความเข้าใจ) 

-เครือข่ายสุขภาพสามารถ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม   
ลดโรคเรื้อรังและ
โรคตดิต่อได ้
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
          ๕.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

18 โครงการเฝ้าระวัง
ภาวะโภชนาการ
และส่งเสรมิ
พัฒนาการเด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

- เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ทีม่ีส่วน
เกี่ยวข้องกับเด็ก มีความรู้ 
ความเข้าใจถึงภาวะ
โภชนาการและพัฒนาการ
ของเด็กในศูนย์เด็กเล็ก 
- เพื่อตรวจคัดกรอง
สุขภาพและได้รับการ
แก้ไขปัญหาสุขภาพ ใน
รายที่มีความผิดปกต ิ
 

- ตรวจสุขภาพเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเขตเทศบาลเมืองเข
ลางค์นครจ านวน ๑๒ ศูนย์ อย่าง
น้อยปีละ ๒ ครั้ง     
- จ านวนเด็กเล็กไดร้ับการแกไ้ข
ปัญหาสุขภาพเบื้องต้น ในรายที่มี
ความผิดปกติ อย่างน้อย      
ร้อยละ ๙๐ 
- เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมภาวะโภชนา การและ
พัฒนาการให้ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแล
เด็ก ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับเด็ก 

20,000 
 

๒๐,๐๐๐ 
งบประมาณ 

กองทุน  
หลักประกัน 

สุขภาพ 

๒๐,๐๐๐ 
งบประมาณ 

กองทุน  
หลักประกัน 

สุขภาพ 

๒๐,๐๐๐ 
งบประมาณ 

กองทุน  
หลักประกัน 

สุขภาพ 

๒๐,๐๐๐ 
งบประมาณ 

กองทุน  
หลักประกัน 

สุขภาพ 

- เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กไดร้ับ
การตรวจสุขภาพ
เด็ก อย่างน้อย 
๙๐ % 
- จ านวนเด็กเล็กท่ีมี
ปัญหาสุขภาพได้รับ
การดูแลและแกไ้ข
ปัญหาสุขภาพ 
๙๐%    

- เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไดร้ับการตรวจ
คัดกรองและไดร้ับการ
ดูแลรักษาแกไ้ขปัญหา
สุขภาพ 
- เด็กมีภาวะโภชนาการ
ตามเกณฑ ์
- เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานส่งเสรมิ
สุขภาพ  
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข 
 

19 โครงการส่งเสริม
อนามัยเยี่ยมแม่
และเด็กหลัง
คลอดในเขต
เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

- เพื่อให้แม่หลังคลอดได้มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏบิัติตัวและ
การดูแลตนเองและลูก
หลังคลอดได้อย่างถูกต้อง 
 

- เยี่ยมแม่และเด็กหลังคลอดอายุ
ไม่เกิน ๔๕ – ๖๐ วัน อย่างน้อย 
๑ ครั้ง/คน ร่วมกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
- จัดท าคู่มือการเยี่ยมและให้
ค าแนะน าการแกไ้ขปัญหาด้าน
สุขภาพ 

20,000 ๒๐,๐๐๐ 
งบประมาณ

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 

- - - - ร้อยละ ๗๐  
แม่และเด็ก 
หลังคลอดไดร้ับ 
การเยี่ยมอย่างน้อย 
๑ ครั้ง 
 

- กลุ่มแม่หลังคลอดมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏบิัติตัว
และการดูแลตนเองหลัง
คลอดได้อย่างถูกต้อง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานส่งเสรมิ
สุขภาพ  
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
          ๕.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

20 โครงการชุมชน 
เขลางค์ร่วมใจ 
ป้องกันภัย
ไข้เลือดออก 

- เพื่อเฝ้าระวังการเกิด
โ ร ค ใ น พื้ น ที่ เ สี่ ย ง 
บ้าน/วัด/โรงเรียน/
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  
ในเขตเทศบาลฯ 
- เ พื่ อ ค วบ คุ ม ก า ร
ระบาดของโรคฯได้
ทันท่วงทีเมื่อเกิดการ
ระบาด 

- เฝ้าระวัง ส ารวจ และท าลายแหล่ง
เพาะพันธ์ุลูกน้ ายุงลาย 
: ในชุมชน โดยเจ้าหน้าที่/อสม.ในพื้นที่
อย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง 
: ในโรงเรียน โดยนักเรียนทุกสัปดาห์ 
และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ปีละ ๒ ครั้ง 
- รณรงค์ควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง ๔ 
ครั้ง/ปี 
- พ่นเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออกบริเวณ
พื้นที่เสี่ยง วัด/โรงเรียน/ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ครั้งต่อป ี
- ประชาสัมพันธ์บทความ/เอกสารแผ่น
พับ/ป้าย ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก 
- ประชุม/อบรมเครือข่าย/ทีมเคลื่อนที่
เร็วในการควบคุมโรค 
(อสม., รพ.สต. และโรงเรียน) 
จ านวน ๑๔๕ คน (ปี ๒๕๖๒ และ        
ปี ๒๕๖๔) 
- พ่นเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก พื้นที่
ระบาด เมื่ อพบผู้ป่ วยภายใน  ๒๔ 
ช่ัวโมง 

120,000 ๑๕๐,๐๐๐ 
(งบประมาณ

กองทุน 
หลักประกัน

สุขภาพ) 
 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
(งบประมาณ

กองทุน 
หลักประกัน

สุขภาพ) 
 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบประมาณ

กองทุน 
หลักประกัน

สุขภาพ) 
 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบประมาณ

กองทุน 
หลักประกัน

สุขภาพ) 
 
 

- ผลการสุ่มส ารวจ
ลูกน้ ายุงลายในชุมชน 
ไม่ เกินค่ามาตรฐาน 
(ค่า HI < ๑๐) 
- พ่นเคมีควบคุมโรค
ใ น พื้ น ที่ เ สี่ ย ง 
โรงเรียน/วัด/ศูนย์ฯ
เด็กเล็ก ตามแผนครบ 
ร้อยละ ๑๐๐ 
- เครือข่ายฯมีความ
พร้อม เมื่ อเกิดการ
ระบาดของโรค และ
สามารถควบคุมโรคใน
พื้ น ที่ ร ะ บ า ด ไ ด้
ครอบคลุม  ภายใน 
๒๔ ชม. อย่างน้อย 
ร้อยละ ๙๐ 

- ป ร ะ ช า ช น ใ น เ ข ต
เทศบาลฯ มีส่วนร่วมใน
การเฝ้าระวังและท าลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ า
ยุ งลาย ในพื้ นที่ อย่ า ง
ต่อเนื่อง 
- มี การประสานงาน
ด าเนินการควบคุมโรค
ร ะ ห ว่ า ง  บ้ า น / วั ด /
โรงเรียน และเครือข่าย
ส า ธ า ร ณ สุ ข อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
- ด าเนินการควบคุมโรค
กรณีพบผู้ ป่ ว ยอย่ า ง
ทันท่วงท ี
- ลดความรุนแรงของ
โรคไข้เลือดออกในเขต
เทศบาลฯ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
           ๕.3 แผนงานสาธารณสุข 
 
ที่ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

21 
 

โครงการป้องกัน
และควบคมุโรค
เอดส ์

- เพื่อเสริมสร้างความรู้/  
เจตคติ ค่านิยม จิตส านึก 
ความตระหนัก การรู้จัก
ป้ องกันและหลี ก เลี่ ย ง 
หรือลดพฤติกรรมที่เสี่ยง
ต่อการเกิดโรคเอดส์ให้กับ
เยาวชน 
- เพื่อเสริมสร้างความรู้
และขวัญก าลังใจให้กับผู้
ติดเชื้อเอดส์ 

- อบรมความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
โรคเอดส์ ให้กับกลุ่ม เป้าหมาย/
เครือข่ายสาธารณสุข/กลุ่มเสี่ยง 
เยาวชน วัยแรงงาน ผู้ติด เ ช้ือที่
เปิดเผยตัว ๘๐ คน/ครั้ง(ปี ๒๕๖๓) 
- รณรงค์ ก าร ใ ช้ถุ งย างอนามั ย
ป้องกันโรคเอดส์ให้กับกลุ่มเสี่ยงใน
สถานศึกษา และสถานประกอบการ 
(๑ ครั้ง) (ปี ๒๕๖1 และ ปี 2563) 
- เยี่ยม/แนะน า/ให้ก าลังใจผู้ติดเช้ือ
ที่เปิดเผยตัวอย่างน้อย ๑ ครั้ง/คน 
- รณรงค์เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
บทความ/เอกสารแผ่นพับ/ป้าย 
ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและ
ควบคุมโรคเอดส์ (ปี ๒๕๖2 และ ปี 
2564) 
-อบรมเครือข่ายดูแลผู้ติดเช้ือและผู้
ได้รับผลกระทบให้แก่ อสม. จ านวน 
128 คน 

30,000 ๓๐,๐๐๐ 
(งบประมาณ

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ) 
 
 
 

45,215 
 (งบประมาณ

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ) 
 
 
 
 

30,000 
(งบประมาณ

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ) 
 
 
 

45,215 
 (งบประมาณ

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ) 
 
 
 

-กลุ่มเป้าหมายที่
เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ เ กี่ ย วกับ
โรคเอดส์ ไม่ 
น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ 
-กลุ่มเป้าหมายที่
เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ เ กี่ ย วกับ
โรคเอดส์  และ
การดูแลผู้ติดเชือ้ฯ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ 

- ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย มี
ความรู้ เรื่องโรคเอดส์ 
วิ ธี ก า ร ป้ อ ง กั น ก า ร
แพร่กระจายเ ช้ือและ
ก า ร ล ด / ล ะ / เ ลิ ก 
พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อโรคเอดส์ 
- กลุ่มเป้าหมายมีความ
ตระหนักในการป้องกัน
และควบคุมโรคเอดส์ 
- ผู้ติดเช้ือเอดส์มีขวัญ
ก าลังใจ และความรู้ใน
การดูแลตัวเอง 
- ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย มี
ความรู้ เรื่องโรคเอดส์ 
และวิธีการดูแลผู้ติดเชื้อ 
 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
            ๕.3 แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รับผิด 
ชอบหลัก 

22 โครงการ 
ตลาดนดัสเีขียว 
เพื่อสุขภาพ 

- เพื่อส่งเสริมการ
บริโภคอาหาร
ปลอดภัย ลดปัจจัย
ที่ก่อให้เกิดโรค
เรื้อรัง 
- เพื่อลดการใช้
สารเคมีภาค
การเกษตร ส่งเสริม
การผลิต การ
บริโภค และการ
บริการที่เป็นผลต่อ
สิ่งแวดล้อม 
- เพื่อจัดให้มีตลาด
หรือพ้ืนท่ีส าหรับ
ขายสินค้าบริการ 
เพื่อสุขภาพให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

1.ประชุมผู้ประกอบการและผู้ที่เกีย่วข้องเพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานตลาดนัดสีเขียวเพื่อสุขภาพ จ านวน 
100 คน  
1.1 ประกาศเชิญชวนหรือรับสมคัร 
1.2 ลงทะเบียน 
1.3 ก าหนดซักซ้อมแนวทาง/เงื่อนไขการ
ด าเนินงาน 
2.จัดตลาดนัดเพื่อสุขภาพในบรเิวณพื้นที่ตั้ง
อาคารส านักงานเทศบาลฯ 
2.1 พิธีเปิดตลาด  
- จัดนิทรรศการเพื่อสุขภาพ 
- รณรงค์ลดการใช้พลาสติก งดใช้โฟม และคดั
แยกขยะก่อนท้ิง 
2.2 จัดตลาดอย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน โดยจดั
แผงวางจ าหน่ายสินค้าอย่าง 50 แผง มี
เป้าหมายประเภทผู้ขาย ดังน้ี 
- ขายผัก ผลไม ้
- อาหารทั่วไป 
 

- - ๒0,200  
 
 
 
 
 
 
 

500,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- การมีส่วนร่วม
ของผู้จ าหน่าย 
สินค้าในพ้ืนท่ี
มากกว่าร้อยละ 
80 ของ
เป้าหมาย 

- ผู้บริโภคในเขต
เทศบาลฯ  มี
ความรู้ ความเข้าใจ
ในการบริโภค
อาหารปลอดภัย       
ที่ผลิตจากวิถี
เกษตรอินทรีย ์
-ผู้ผลติมีก าลังใจใน
การผลิตสินค้าท่ี
ปลอดภัยและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กอง 
สาธารณสุข

และ 
สิ่งแวดล้อม 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
            ๕.3 แผนงานสาธารณสุข 
 

 

ที ่
โครงการ 

วัตถุประส
งค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   - อาหารพื้นเมือง 
- เครื่องดื่ม 
- สินค้า OTOP 
- นวดเพื่อสุขภาพ 
- กิจกรรมเพื่อสุขภาพ 
- มีสินค้าเพื่อสุขภาพ และการบรกิารที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชมุชน 
    ๕.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รับผิด 
ชอบหลัก 

23 โ ค ร ง ก า ร ขึ้ น
ท ะ เ บี ย น สั ต ว์
เ ลี้ ย ง ตาม เทศ
บัญญัติเทศบาล
เ มื อ ง เ ข ล า ง ค์
นคร เรื่อง การ
ควบคุมการเลี้ยง 
หรือปล่อยสัตว์ 
 

- เพื่อให้มีข้อมูล
สัตว์เลี้ยงตามเทศ
บัญญัตเิทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
เรื่อง การควบคุม
การเลีย้ง หรือ
ปล่อยสตัว์เป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงตาม
ป ร ะ เ ภ ท ใ น เ ท ศ บั ญ ญั ติ ฯ 
ภายใน ๑๘๐ วัน หลังเทศ
บัญญัติฯ บังคับใช้ 
 

- - 7๐,๐๐๐ - - -มีข้อมูลสตัว์เลีย้ง
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

-ประชาชนน าสัตว์
เลี้ยงมาขึ้น
ทะเบียนตาม
ช่วงเวลาก าหนด 
-มีข้อมูลสตัว์เลีย้ง 
เพื่อการควบคุม
และบังคับใช้เทศ
บัญญัตไิด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
(งานสัตว
แพทย)์ 
 

 

24 โครงการอบรม
ให้ความรู้การ
ป้องกันภาวะ
แทรก ซ้อน ใน
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  
 

- เพื่อป้องกันโรค
แทรกซ้อนใน
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน
ชุมชน 
- เพื่อให้ผู้ป่วยโรค
เรื้อรังปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมด้วย 
หลัก ๖ อ. 
- มีบุคคลต้นแบบ
มาเผยแพร่การ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมที่
ถูกต้อง 

- อบรมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
จ านวน ๑๔๐ คน 
- ติดตามการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมอยา่งน้อย ๑ ครั้ง 
จ านวน ๑๔๐ คน 
- เวทีถอดบทเรียนการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม โดย
บุคคลต้นแบบ จ านวน ๒๑๐ 
คน 
 

-     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๘๐,๐๐๐ 
งบประ 
มาณ

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 

๘๐,๐๐๐ 
งบประ 
มาณ

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 
 
 
 
 
 

๘๐,๐๐๐ 
งบประ 
มาณ

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 
 
 
 
 
 
 

- ร้อยละ ๘๐ 
กลุ่มเป้าหมาย มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปรับ 
เปลี่ยนพฤติกรรม
เพื่อลดโรคเรื้อรัง
ตามหลัก ๖ อ. 
(ประเมินโดยใช้แบบ
สอบ ถามความรู้
ความเข้าใจ)     
- มีบุคคลต้นแบบมา
เผยแพร่การปรับ 
เปลี่ยนพฤติกรรมท่ี
ถูกต้อง 

- เครือข่ายสุขภาพ
สามารถส่งเสริมให้
ประชาชนมีการ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรม ลดโรค
เรื้อรังตามหลัก ๖ 
อ. ได ้
 
 
 
 
 
 

งานส่งเสรมิ
สุขภาพ  
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข 
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 
 



 
 

416 
 

แบบ ผ.0๒ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
            ๕.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

256
1 

(บาท) 

256
2 

(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการเยี่ยมบ้านผู้
พิการในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
 
 
 
 
  

- เพื่อตรวจเยี่ยมบ้านให้
ค าแนะน าในการดูแล
สุขภาพกายและประเมิน
ภาวะสุขภาพจิต ผู้พิการ
ในเขตเทศบาลเมือง      
เขลางค์นคร  
 
 
 

- ประชุมเครือข่าย  
รพ.สต. และเจ้าหน้าที่
เทศบาลที่เกี่ยวข้อง จ านวน 
๗๐ คน 
- เยี่ยมบ้านผู้พิการในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
จ านวน ๕๐ คน 
 

- 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 

 

๑๕,๐๐๐ 
(งบประ 

มาณกองทุน
หลักประ 

กันสุขภาพ) 
 

 

๑๕,๐๐๐ 
(งบประ 

มาณกองทุน
หลักประ 

กันสุขภาพ 

๑๕,๐๐๐ 
(งบประ 

มาณกองทุน
หลักประ 

กันสุขภาพ 

- ผู้พิการไดร้ับการ
บริการส่งเสริม
สุขภาพกายและ
ประเมินภาวะ
สุขภาพจิตอยา่ง
น้อยร้อยละ ๘ 

- ผู้พิการไดร้ับการ
ส่งเสริมสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตทีด่ีขึ้น 
 
 

กอง
สาธารณสุข 
และ
สิ่งแวดล้อม 
งาน
ส่งเสริม
สุขภาพ  
ฝ่ายบริการ 

26 โครงการจดัตั้งศูนย์
พัฒนาและฟื้นฟู
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และคนพิการ ในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 

 

- เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาและ
ฟื้นฟคูุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ
และคนพิการของเทศบาล  
- เพื่อจัดบริการดูแลระยะ
ยาวด้านสาธารณสุขให้
ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มี
ภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นท่ี  
 

๑. จัดตั้งศูนย์พัฒนาและ
ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ
และคนพิการของเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร จ านวน ๑ 
แห่ง 
๑.๑ ประชุมเครือข่าย
คัดเลือกคณะกรรมการ 
จ านวน ๘๐ คน 
1.2ประชุมพิจารณาแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมอย่างน้อย 
6ครั้ง/ปี จ านวน 60 คน 

- 
 

- 
 

70,๐๐๐ 
 
 

- - - มีศูนย์พัฒนาและ
ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและคน
พิการของเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
อย่างน้อย ๑ แห่ง 
-ร้อยละ 80 
ผู้สูงอายุและผู้พิการ
ท่ีมีภาวะพึ่งพิงได้รับ
การบริการดูแล
ระยะยาวด้าน
สาธารณสุข 

- มีศูนย์พัฒนาและ
ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและคนพิการ
ที่จัดบริการใหผู้้สูงอายุ
ได้รับการดูแลตามชุด
สิทธิประโยชน์ฯได้
อย่างครอบคลุมและ
ทั่วถึง  
 
 

กอง
สาธารณสุข 
และ
สิ่งแวดล้อม 
งาน
ส่งเสริม
สุขภาพ  
ฝ่ายบริการ 



 
 

417 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
            ๕.3 แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รับผิด 
ชอบหลัก 

27 โครงการจดัซื้อ
ครุภณัฑ์กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 

-เพื่อให้มีอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการ
บริการประชาชน
และการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี 

 

1.ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ  
5,500 บาท (ราคาตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์)  
 
 
 
2.เก้าอี้ส านักงาน มีพนักพิง มีท่ีวางแขน 
ปรับระดับสูงต่ าได้ จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 
2,500 บาท (ตามราคาท้องถิ่น) 
 
 
3.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานกระจก จ านวน 
2    ตู้ ๆ ละ 3,900 บาท        
(ตามราคาท้องถิ่น) 
 
 
4.โตะ๊คอมพิวเตอร์ ขนาดยาวไม่นอ้ยกว่า 
120 x กว้าง 60 x สูง 75 ซม. จ านวน 1 
ตัว ๆ ละ 3,500 บาท (ตามราคาท้องถิ่น) 
 

- 
 
 
 
 
 

    - 
 
 
 

      - 
 
 
 

 
 

- 

11,000 
(งบประมาณ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ) 
 
 7,500 
(งบประมาณ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ) 

- 
 
 
 

 
 

- 

- 
 
 
 

 
 
- 

 
 
 
 

7,800 
(งบประมาณ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ) 
 

3,500 
(งบประมาณ

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ) 

- 
 
 
 

 
 

- 
 

 
 

- 
 
 
 

 
 

- 

- 
 
 
 

 
 

- 
 

 
 

- 
 
 
 
 

 
- 

-มีอุปกรณ์
เครื่องมือ
เครื่องใช้
เพียงพอต่อการ
บริการ
ประชาชนและ
ต่อการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี 
 
 
 
 

-งานกองทุนมี
อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
ต่อการบริการ
ประชาชนและต่อ
การปฏิบัติงาน  

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม  
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข
ฯ งาน
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
5.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   5.เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ส านักงาน *(จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 น้ิว) จ านวน 1 
เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์)  
6.เครื่องพิมพ์ 
(Multifunction)  
แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จ านวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์
ราคากลางและคณุลักษณ์
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์)  
7.เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA จ านวน 3 เครื่อง ๆ 
ละ 2,500 บาท (ตามเกณฑ์
ราคากลางและคณุลักษณ์
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์)  

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

17,000 
(งบประมาณ

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ) 
 
 

8,000 
(งบประมาณ

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,500 
(งบประมาณ

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ) 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
    ๕.3 แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รับผิด 
ชอบหลัก 

   8.โตะ๊ท างาน (โต๊ะเหล็กพร้อมกระจก) 
ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 ตัวๆ ละ    5,500 
บาท  (ตามราคาท้องถิ่น) 
 
 
 
9.เก้าอ้ีส านักงาน มีพนักพิง มีท่ีวางแขน 
ปรับระดับสูงต่ าได้ จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 
2,500 บาท (ตามราคาท้องถิ่น) 

 

- 
 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
 
- 

11,000 
(งบประมาณ

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 
 

5,000 
(งบประมาณ

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ) 
 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
    ๕.3 แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รับผิด 
ชอบหลัก 

28 โครงการจดัซื้อ
เครื่องออกก าลัง
กาย ส าหรับ
ส่งเสริมการออก
ก าลังกายให้กับ
ประชาชนท่ีมารับ
บริการบริเวณ
ส านักงาน
เทศบาล 
 
 
 
 
 

- เพื่อส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย
ให้กับประชาชน
ที่มารับบริการ
โดยการจัดซื้อ
เครื่องออกก าลัง
กายเพื่อติดตั้ง
บริเวณส านักงาน
เทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 

- ปี ๒๕๖๔ จ านวน ๑ ชุด เพื่อตดิตั้ง
บริเวณส านักงานเทศบาล 
ประกอบด้วย 
๑.เครื่องออกก าลังแขนลดหน้าท้อง 
๒.เครื่องบริหารข้อสะโพก 
๓.เครื่องบริหารไหล่และขา 
๔.เครื่องซิทอัพหน้าท้อง 
๕.เครื่องบริหารข้อสะโพกชนิดเหวีย่ง 
แบบคู ่
๖.ลู่วิ่งเอนกประสงค์ชนิดเบา 
๗.เครื่องสลับเท้าเดินอากาศ 
๘.เครื่องออกก าลังกายแขน  
แบบยกตัว 
๙.เครื่องหมุนบริหารฝ่ามือ 
๑๐. เครื่องออกก าลังข้อเข่า 

- 
 

- - 
 

๒๕๐,๐๐๐ - -ส านักงาน
เทศบาล มี
เครื่องออก
ก าลังกาย
กลางแจ้ง 
อย่างน้อย 
๑ ชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ประชาชน
มีเครื่องออก
ก าลังกาย
เพื่อสร้าง
เสรมิ
สุขภาพ 
- ประชาชน
มีการออก
ก าลังกาย
อย่าง
สม่ าเสมอ 
 มีสุขภาพ
สมบูรณ์
แข็งแรง 
 

งานส่งเสรมิ
สุขภาพ     
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข 
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รวม 28โครงการ     3,874,825 3,918,568 4,623,215 4,670,000 3,835,215    
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
5.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

256
2 

(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ 
  
  
  
  
  
 

โครงการส่งเสริม
บทบาทผู้ชาย
สร้างครอบครัว
เข้มแข็ง 
  
  
 

- เพื่อส่งเสริมใหผู้้ชายมี
ส่วนร่วมในการเลีย้งดูบุตร
และสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีในครอบครัว 
  
  
  

- อบรมให้ความรู้เกีย่วกับการ
เลี้ยงดูบตุรให้แกผู่้ชายในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
ประกอบด้วย 
   - ต าบลปงแสนทอง ปี ๒๕๖๑ 
   - ต าบลชมพูปี ๒๕๖๒ 
   - ต าบลพระบาท ปี ๒๕๖๓ 
   - ต าบลกล้วยแพะ ปี ๒๕๖๔ 

50,000 
 
 
 
 
 
 

25,000 
  
  
  
  
  
  

25,000 25,000 - 
  
  
  
  
  

- มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
- ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถ
น าเอาความรู้ทีไ่ดร้ับไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได ้

- ผู้ชายมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดู
บุตรและสร้างความสัมพันธ์อันดี
ในครอบครัว 
  
  

กอง
สวัสดิการ 
สังคม 
 
  
  
  

๒ 
  
  
  
  
  

โครงการ
ประชาสมัพันธ์ 
เผยแพรค่วามรู้
ด้านฌาปนกิจ
สงเคราะห ์
  
 

- เพื่อให้ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
มีความรู้ความเข้าใจดา้น 
ฌาปนกิจสงเคราะห ์
  
  

- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมลู
ด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 
  
  

๒๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

     - 
  
  
  
  
  

    - 
  
  
  
  
  

    - 
  
  
  
  
  

    - 
  
  
  
  
  

- ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมลูดา้น
ฌาปนกิจสงเคราะห์
จ านวน ๖๓ ชุมชน 
- ประชาชนในเขต
เทศบาลมคีวามรู้ความ
เข้าใจด้านฌาปนกจิ
สงเคราะห ์

- ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร มคีวามรูค้วามเข้าใจ
ด้านฌาปนกิจสงเคราะห ์
  
  

กอง
สวัสดิการ 
สังคม 
  
  
  

๓ 
  
  
  
  

โครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการเพื่อ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาครอบครัว 
  

- เพื่อให้ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับความรูด้้าน
กฎหมาย 
- เพื่อเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภายใน
ครอบครัวและชุมชน 

- อบรมให้ความรูด้้านกฎหมาย
ครอบครัวแก่ประชาชนชนในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
  
  

80,000 
 
 
 

 

     - 
  
  
  
  

    - 
  
  
  
  

    - 
  
  
  
  

    - 
  
  
  
  

- มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
- ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถ
น าเอาความรู้ทีไ่ดร้ับไป
ใช้ประโยชน ์ 

- ประชาชนในเขตเทศบาลไดร้ับ
ความรู้ด้านกฎหมาย 
- ประชาชนในเขตเทศบาลสามารถ
น าเอาความรู้ทีไ่ดร้ับไปใช้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภายใน
ครอบครัวและชุมชนได ้

กอง
สวัสดิการ 
สังคม 
  
   

 



 
 

422 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
5. 4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๔ 
  
  
  
  
  

โครงการส่งเสริม
สถาบันครอบครัว 
ตามแนวพระราชด าร ิ
"ครอบครัวมั่นคง
ชุมชนเข้มแข็ง" 
  
  

- เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว ตามแนว
พระราชด าริ ในการน ามา
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนเองและชุมชน 
  

- อบรมและศึกษาดูงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ เพื่อเป็น 
แนวทางสร้างความเข้มแข็งใน
ครอบครัวให้แก่ประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
  

        - 140,000 
  
  
  
  
  

  - 
  
  
  
  
  

   - 
  
  
  
  
  

   - 
  
  
  
  
  

- มีผู้เข้าร่วมกจิกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
- ผู้ร่วมกิจกรรม
สามารถน าเอาความรู้
ที่ได้รับไปปรับใช้ 
ในชีวิตประจ าวันได ้
  

- ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถ
น าเอาความรู้ทีไ่ดร้ับมา
ปรับใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเอง 
และชุมชนได ้
  
  

กอง
สวัสดิการ 
สังคม 
 
  
  
  
  

๕ 
  
  
  
  

โครงการป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตใน
ครอบครัวและชุมชน 
  
  

- เพื่อให้ประชาชนเกิด
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปัญหาด้าน
สุขภาพจิต และการ
ป้องกันแก้ไขปัญหา
สุขภาพจิตในครอบครัว
และชุมชน 

- อบรมให้ความรูด้้าน
สุขภาพจิต และการป้องกัน 
แก้ไขปัญหาสุขภาพจติ 
ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
  

     -      - 
  
  
  
  

63,000 
  
  
  
  

      - 
  
  
  

      - 
  
  
  

- มีผู้เข้าร่วมกจิกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
- ผู้ร่วมกิจกรรม
สามารถน าเอาความรู้
ที่ได้รับไปปรับใช้ 
ในชีวิตประจ าวันได ้

- ประชาชนเกิดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับปญัหา
ด้านสุขภาพจิต และ 
น าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้
ในการป้องกัน แก้ไข
ปัญหาสุขภาพจิตที่เกดิใน
ครอบครัวและชุมชน 
 
 
 
 
 

กอง
สวัสดิการ 
สังคม 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
5. 4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๖ 
  
  
  
  
  

โครงการหลักธรรม
น าพาครอบครัว 
เป็นสุข 
  
  
  
  

- เพื่อส่งเสริมใหค้รอบครัว
อบอุ่นด้วยการน า
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาไปปรับใช้ 
ในครอบครัว 

1. อบรมจริยธรรมให้แก่
ครอบครัวในเขตเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร ประกอบด้วย 
  - ต าบลปงแสนทองปี ๒๕๖๓     
  - ต าบลชมพ ูปี ๒๕๖4     
   - ต าบลพระบาท และ 
ต าบลกล้วยแพะ ปี๒๕๖5 
 

- - 
 
 
 
 
 

31,000 
 
 
 

  
  

31,000 
 
 
 
 
 

33,000 
 
 
 
 
 

- มีผู้เข้าร่วมกจิกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
- ผู้ร่วมกิจกรรม
สามารถน าหลักธรรม
ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้
 

- ครอบครัวในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์
นครสามารถน า
หลักธรรมไปปรับใช้
เพื่อสร้างครอบครัว
อบอุ่น 
  
  
  

กอง
สวัสดิการ 
สังคม 
  
  
  
  

๗ 
  
  
  
  
  

โครงการประกวด
ภาพถ่ายเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ด ี
ภายในครอบครัว 
  
  
  

- เพื่อให้ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
มีกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ 
ภายในครอบครัว และเห็น
ความส าคญัของการมี
กิจกรรมภายในครอบครัว
ร่วมกัน 

- จัดประกวดภาพถ่าย
ครอบครัวให้แก่ประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
  
  
  

- - 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 

- มีผู้เข้าร่วมกจิกรรม
จ านวน๔ ต าบล ใน
เขตเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 
- บุคคลในครอบครัวมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อ
ครอบครัว 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร ตระหนักถึง
ความส าคญั 
ของครอบครัวและการ
ท ากิจกรรมร่วมกัน
ภายในครอบครัว 
   

กอง
สวัสดิการ 
สังคม 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
5. 4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการสงเคราะห์
เด็กภายในครอบครัว 
  
  
  

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนแก่เด็กและ
ครอบครัวที่ตกอยู ่
ในสภาวะยากล าบาก 
  
  

ประสานหรือส่งต่อหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เด็กภายใน 
ครอบครัวที่ตกอยู่ในสภาวะ 
ยากล าบากตามหลักเกณฑ์ฯ
ได้รับการสงเคราะห ์

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ผู้ขอรับความ
ช่วยเหลือไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐  มคีวาม
พึงพอใจต่อบริการของ
เทศบาล 
เมืองเขลางค์นคร 

เด็กและครอบครัวที่
ประสบปัญหา
เดือดร้อนและตกอยู่
ในสภาวะยากล าบาก 
ได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 

กอง
สวัสดิการ 
สังคม 
  
  
  

9 
  
  
  
  
  

โครงการสงเคราะห ์
ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง 
  
  
  

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนแก่ครอบครัวผู้มี
รายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่งและ 
ผู้ตกอยู่ในสภาวะยาก 
ล าบาก 
  
  

ประสานหรือส่งต่อหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ครอบครัว 
ผู้มีรายได้น้อยผูไ้ร้ที่พึ่ง และ 
ผู้ตกอยู่ในสภาวะยากล าบาก 
ตามหลักเกณฑ์ฯ ได้รับ 
การสงเคราะห ์
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ผู้ขอรับความ
ช่วยเหลือ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
มีความพึงพอใจต่อ
บริการของเทศบาล 
เมืองเขลางค์นคร 
  

ครอบครัวผู้ม ี
รายได้น้อย ผูไ้ร้ที่พึ่ง
และผูต้กอยู่ในสภาวะ
ยากล าบากไดร้ับความ
ช่วยเหลือจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  
  

กอง
สวัสดิการ 
สังคม 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
5.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑0 
  
  
  
  
  
 

โครงการเสรมิสร้าง
ศักยภาพกลุม่ผูสู้งวัย
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 

- เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ผู้สูงอายุในการ
พัฒนากลุ่มผูสู้งวัยใน
เขตเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

- ด าเนินการจดัอบรมให้
ความรู้และศึกษาดูงาน
ให้แก่ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 

- 690,000 - - - - ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 8๐ 
- ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร ไดร้ับ
ความรู้และมสี่วนร่วมใน
การพัฒนางานด้าน
ผู้สูงอาย ุ

- ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองเข
ลางค์นครได้รบั
ความรู้และมสี่วน
ร่วมในการพัฒนา
งานด้านผู้สูงอายุ
ให้แก่ผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาลเมืองเข
ลางค์นคร 

กอง
สวัสดิการ 
สังคม 
  
  
  
  

 รวม 10 โครงการ   155,000 855,000 119,000 56,000 53,000    
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
5.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
  
  
  
  
  
  

โครงการส่งเสริมอาชีพ
แก่ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 
  
  
  
  

 - เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชน 
 - เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนสามารถ
น าไปประกอบอาชีพ 
  

 - ฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับอาชีพในด้านต่างๆ 
แก่ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เช่น 
ด้านคหกรรม 
ด้านหัตถกรรม  
ด้านอุตสาหกรรม 
ด้านเกษตรกรรม  
ด้านสิ่งประดิษฐ์ 
ด้านการบริการ  
และด้านการท า 
ผลิตภณัฑ์สมุนไพร 

  150,000  
  
  
  
  
  
  

140,000 
  
  
  
  
  
  

110,000 
  
  
  
  
  
  

110,000 
 
 
 
 
 
 

110,000 
 
 
 
 
 
 

 - มีประชาชนในเขต
เทศบาลเข้ารับการฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
 - ประชาชนได้รับความรู้
และน าความรูไ้ปประกอบ
เป็นอาชีพเสริมสรา้งรายได้
ให้แก่ตนเองและครอบครัว 

 - ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมน าความรู้ที่
ได้รับไปสร้างรายได้
ให้กับตนเองและ
ครอบครัว 
 - ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์และ
สามารถพึ่งพาตนเอง
ได ้
  

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
 
  
  
  
  
  
  

2 
  
  
  
  
  
  
  

โครงการอบรมการ
ยกระดับผลิตภณัฑ์
ชุมชนสู่มาตรฐาน 
มืออาชีพ 
  
  
  
  
  

 - เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมได้รับความรู้และ
น าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์
กลุ่มอาชีพของตนเอง
ให้มีคุณภาพและมี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
  
  
  

 - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการขั้นตอนการ
ผลิตผลิตภณัฑ์กลุ่มอาชีพให ้
มีคุณภาพ ไดม้าตรฐานแก่
กลุ่มอาชีพในเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 
  
  
  

  -  
  
  
  
  
  
  
  

  -  
  
  
  
  
  
  
  

  -  
  
  
  
  
  
  
  

45,000 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 - มีกลุม่อาชีพในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เข้ารับการ
อบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของกลุ่มเป้าหมาย 
 - กลุ่มอาชีพน าความรู้ที่ได้รับ
ไปปรับใช้และพัฒนาผลติภณัฑ์
ของกลุ่มให้มีคุณภาพและมี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

 - กลุ่มอาชีพในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์
นครน าความรู้ที่ไดร้ับ
ไปปรับใช้และพัฒนา
ผลิตภณัฑ์กลุม่ให้ไดร้ับ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
  
  
   

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
5.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๓ 
  
  
  
  
  
  

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ(กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายส าหรับส่งเสริม
การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้
ที่ผ่านการบ าบดัฟื้นฟู) 

 - เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู
สามารถน าไป 
ประกอบอาชีพ 
  
  

 - ฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่ผู้ผ่านการ
บ าบัดฟื้นฟู 
  
  
  
  
  

60,000  
 

- - - -  - ผู้ผา่นการบ าบดัฟื้นฟู
เข้ารับการฝึกอบรม
อาชีพร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย 
 - ผู้ผา่นการอบรมน า
ความรู้ที่ได้รับไป
ประกอบเป็นอาชีพ 
สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง
และครอบครัว 
 

 - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมน า
ความรู้ที่ได้รับไปสร้าง
รายได้ให้กับตนเองและ
ครอบครัว 
  
  
  
  

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
  
  
  
  
  
  

4 โครงการการศึกษาเพื่อ
ต่อต้านการใช้ยาเสพตดิใน
เด็กนักเรยีน (D.A.R.E.) 

- เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ยาเสพตดิสามารถปฏิเสธ
และหลีกเลีย่งความเสี่ยงได ้
- เพื่อสร้างแกนน าในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในเด็กและเยาวชน 

- จัดกิจกรรมเพื่อ
ต่อต้านการใช้ยาเสพ
ติดในสถานศึกษาใน
เขตเทศบาลเมือง  
เขลางค์นคร อย่าง
น้อยจ านวน 2 แห่ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับยาเสพติดอยา่ง
น้อย 70 % ของเด็ก
และเยาวชนท้ังหมด 
- เด็กและเยาวชนมี
ความรู้เพิ่มขึ้นจากเดมิ
ร้อยละ 70 ของผูร้่วม 
กิจกรรม 
 

- เด็กและเยาวชนมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพ
ติด สามารถปฏิเสธและ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้  
- มีแกนน าเด็กและ
เยาวชนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
5.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการการ
ประชาคมยาเสพติด
ภายในชุมชน 

- เพื่อสืบสภาพชุมชน ค้นหารายชือ่
ผู้ค้า ผู้เสพ 
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วน
ร่วมในการด าเนินการแกไ้ขปัญหา
ยาเสพตดิและปัญหาสังคม 
- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนก่อเกิดคุณภาพชีวิตที่ด ี

- สืบสภาพและด าเนินการ
ประชาคมชุมชนตามสถานะของ 
ปปส. ภาค 5 แจ้งให้จังหวัด
ล าปางด าเนินการ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - ด าเนินการ
ประชาคม               
ยาเสพตดิใน
ชุมชน
เป้าหมายทีม่ี
ความรุนแรง
มาก 100 % 

- ได้สืบสภาพชุมชนเพื่อค้นหา
รายชื่อผู้ค้า ผูเ้สพ เพื่อเจ้งข้อมูล
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ด าเนินการด้านการปราบปราม
ต่อไป 
- เกิดความร่วมมือในชุมชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
- เกิดชุมชนเข้มแข็งก่อให้เกิด
คุณภาพชีวิตที่ด ี

กอง
การศึกษา 

6 โครงการจดักิจกรรม
ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน 

เพื่อสร้างความเข้มแข็งของกองทุน
แม่ของแผ่นดินและต้นกล้ากองทุน
แม่ในการป้องกันและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพตดิภายในชุมชนและพื้นที่
ใกล้เคียงสนองแนวพระราชเสาวนีย์
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรม 
ราชชนนีพันปีหลวง 
-เพื่อบูรณาการความร่วมมือ 
ทุกภาคส่วนในการต่อต้าน 
ยาเสพตดิ 

จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความ
เข็มแข็งในชุมชนในการต่อต้าน
ยาเสพติด ปัญหายาเสพติดใน
กองทุนแม่ของเทศบาลฯ  
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จ านวน 8 แห่ง 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-
2564 จ านวน 9 แห่ง และมี
การจัดกิจกรรมในชุมชน ชุมชน
ละ 10,000 บาท 

100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการจัด
กิจกรรมอยา่ง
น้อย 60% 

ชุมชนที่เป็นกองทุนแม่ของ
แผ่นดินและต้นกล้ากองทุนแม่ร่วม
ใจกันป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชนและพื้นท่ีใกล้เคียง
สนองแนวพระราชเสาวนีย์ของ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ 
ในรัชกาลที่9 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
5.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการจดักิจกรรม
สร้างจิตส านึกพลัง
สังคมป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 

- เพื่อให้แกนน าในชุมชนได้
ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ี
ของงานในการมีส่วนร่วม
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชน 

- แกนน าชุมชนในเขตเทศบาล
อย่างน้อยชุมชนละ 5 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความพึงพอใจใน
โครงการอย่างน้อย 
70 % 

- แกนน าในชุมชมตระหนักถึง
บทบาทหน้าท่ีของตนในการมี
ส่วนร่วมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิในชุมชน 

กอง
การศึกษา 

8 โครงการติดตั้งกล้อง 
CCTV  ภายในชุมชน
จิตต์อารีวลิเลจ  1  
หมู่ที่ 6 ต าบลพระบาท  
อ าเภอเมือง   
จังหวัดล าปาง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินป้องกัน
อาชญากรรม  และ 
ลดการค้ายาเสพตดิภายใน
ชุมชน 

โดยท าการติดตั้งกล้อง CCTV 
ชนิด IP camera  ภายใน
ชุมชนจิตต์อารีวิลเลจ 1 
จ านวน 6 จุด 

500,000 - - - - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
โครงการ 

ท าให้ชุมชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินป้องกัน
อาชญากรรม  และลดการคา้ยา
เสพติดภายในชุมชน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

9 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬา/สนามกีฬาภายใน
พื้นที่ก่อสร้างอาคาร
ส านักงานเทศบาลเมือง         
เขลางค์นคร ต าบลชมพู       
อ าเภอเมือง       
จังหวัดล าปาง 

- เพื่อให้มีลานกีฬา/สนาม
กีฬาของเทศบาลฯ ส าหรับ
ให้เด็กเยาวชนและ
ประชาชนได้ออกก าลังกาย
และสร้างความรัก ความ
สามัคครีวมทั้งสรา้งพื้นที่
สร้างสรรคเ์พื่อท ากิจกรรม
เชิงบวกห่างไกลจากยาเสพ
ติด 

ก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา
ภายในพื้นท่ีก่อสร้างอาคาร
ส านักงานเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร ต าบลชมพู อ าเภอเมือง
ล าปาง จังหวัดล าปาง โดยท า
การก่อสร้างพื้นสนามคอนกรตี
เสรมิเหล็กเคลือบผิวด้วยยาง
สังเคราะห์สีอะครลิิค ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า 40 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 60 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร 
(ขอรับการสนับสนุนจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

3,000,000 3,000,000 - - - ร้อยละ 70 ของ
เยาวชน ประชาชน
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

- มีสถานท่ีให้ออกก าลังกายท า
ให้เยาวชน ประชาชนมีความ
สนใจในการออกก าลังกายอย่าง
ต่อเนื่อง 
- เกิดความสามัคคีและใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์รวมทั้ง
ห่างไกลยาเสพติด 

กอง
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%84&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiT4LXouYPYAhUYTo8KHSR8CQEQvwUIIigA
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
5.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการสร้างภมูิคุ้มกัน
ยาเสพตดิในเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา 
 

เพื่อสร้างภมูิคุ้มกัน             
ยาเสพตดิในเด็กและ
เยาวชนนอก
สถานศึกษา 
 

เด็กและเยาวชน ในเขต
พื้นที่เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร ทั้ง 4 ต าบล อย่าง
น้อย 80 คน ได้เข้ารับ
การอบรมตามโครงการ
สร้างภมูิคุ้มกัน     ยาเสพ
ติดในเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

- 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

เด็กและเยาวชน    ใน
เขตพื้นท่ีเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร  ได้รับ
การสร้างภูมิคุม้กันยา
เสพติดนอก
สถานศึกษา และมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ  
อย่างน้อย 80% 
 

เด็กและเยาวชนใน
เขตพื้นท่ีเทศบาล
เมือง 
เขลางค์นคร  ได้รับ
การสร้างภูมิคุม้กัน   
ยาเสพตดินอก
สถานศึกษา 
 

กอง
การศึกษา 

 รวม 10 โครงการ   3,970,000 3,700,000 
 

670,000 
 

715,000 
 

670,000 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
5.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดังาน
ประเพณ ี
ลอยกระทง 
เทศบาลเมือง     
เขลางค์นคร 

- เพื่ออนุรักษ์และส่งเสรมิ
ขนบธรรมเนยีมประเพณี
ลอยกระทง ท่ีดีงามของ
ท้องถิ่นไว ้
- เพื่อสร้างความรัก ความ
สามัคคีในชุมชนและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การรักษาและสืบสาน
วัฒนธรรมของท้องถิ่น 
 

- จัดกิจกรรมที่อนรุักษ์และ
ส่งเสริมขนบธรรมเนียม 
ประเพณีลอยกระทง  ในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
ณ บริเวณคันคลอง
ชลประทานบ้านหนอง 
หัวหงอก 
 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 - ประชาชนมีความพึง
พอใจในการจัดงานอย่าง
น้อย 70 % 

- ประชาชนได้ร่วมกัน
อนุรักษ์และส่งเสริม
ขนบธรรมเนยีม ประเพณี
ลอยกระทง ท่ีดีงามของ
ท้องถิ่นไว ้

กอง
การศึกษา 

2 โครงการจดังาน
สืบสานประเพณี
ล่องสะเปา
เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 
(ชุมชนบ้านฟ่อน 
และชุมชนบ้าน
ชมพู) 
 

- เพื่ออนุรักษ์และส่งเสรมิ
ขนบธรรมเนยีมประเพณี
ล่องสะเปาท่ีดีงามของ
ท้องถิ่นไว ้
- เพื่อเสริมสร้างความรัก 
ความสามัคคีในชุมชนและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การรักษาและสืบสาน
วัฒนธรรมของท้องถิ่น 
 

- จัดกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีล่องสะเปา ณ 
ชุมชนบ้านฟ่อนและชุมชน
บ้านชมพู ต.ชมพู อ.เมือง
ล าปาง จ.ล าปาง 

65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 - ประชาชนมีความพึง
พอใจในการจัดงานอย่าง
น้อย 70 % 

- ประชาชนได้ร่วมกัน
อนุรักษ์และส่งเสริมขนม
ธรรมเนยีมประเพณีล่อง   
สะเปาท่ีดีงามของท้องถิ่น
ไว ้

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
5.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการจดังาน 
ฮ่วมสืบสานป๋าเวณี
ปี๋ใหม่เมือง   
เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

- เพื่อรักษาขนบธรรมเนยีม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่นไว ้
- เพื่อสร้างความรัก ความ
สามัคคีในชุมชนและการมี
ส่วนร่วมในการรักษา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
- เพื่อสร้างความตระหนักถึง
คุณค่าของผูสู้งอาย ุ
- เพื่อประชาสัมพันธ์   ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเกิดความ
สนุกสนานรื่นเริงในเทศกาล
สงกรานต ์

- จัดกิจกรรมป๋าเวณ ี
ปี๋ใหม่เมือง เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนยีมอันดี
งามของท้องถิ่น 
 

500,000 450,000 450,000 450,000 450,000 - ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการจัด
งานอย่างน้อย 70% 

- ประชาชนได้ร่วมอนรุักษ์
และสบืสานขนบธรรมเนียม
อันดีงามของท้องถิ่นไว้ท าให้
เกิดการมีส่วนร่วมและเกิด
ความสามัคคีในชุมชน 
- ประชาชนตระหนักถึง
คุณค่าของผูสู้งอาย ุ
- ได้ประชาสัมพันธ์ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นและเกิดความ
สนุกสนานรื่นเริงในเทศกาล
สงกรานต ์

กอง
การศึกษา 
 

4 โครงการจดังาน
ประเพณีเข้าพรรษา
เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

- เพื่อท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนาให้คงอยู่
สืบไปและสิ่งเสริมให้
ประชาชนประพฤตตินเป็น
พุทธมามกะที่ด ี
- เพื่อสร้างความรัก ความ
สามัคคีในชุมชนและส่งเสรมิ
การมีส่วนร่วมในการอนรุักษ์
ประเพณีอันดีงามท้องถิ่น 

- ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล เจ้าหน้าท่ี
และประชาชนไดร้่วม
กิจกรรมเนื่องใน
เทศกาลเข้าพรรษา 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความพึงพอใจใน
กิจกรรมอยา่งน้อย     
70 % 

- ได้ท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนาและส่งเสริม
ให้ประชาชนประพฤตติน
เป็นพุทธมามกะที่ด ี
- เกิดความรัก ความสามัคคี
ในชุมชนและเกิดการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
5.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการจดังานประเพณี
สรงน้ าพระธาต ุ

- เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
ไว ้
- เพื่อส่งเสริมการมสี่วนร่วม
และความสามคัคีของชุมชน 

จัดงานประเพณีสรงน้ า 
พระธาตุในเขตเทศบาล 
เมืองเขลางค์นครประกอบด้วย 
1. ปี 2561 จ านวน 32 ชุมชน 
ชุมชนละ 25,000 บาท  
2 ปี 2562-2565 จ านวน 32 
ชุมชน ชุมชนละ 10,000 บาท 
ดังน้ี 
ต าบลปงแสนทอง 
1.บ้านไร่นาน้อย (วัดนาน้อย) 
2.บ้านแม่กืย  (วัดแม่กืย) 
3.บ้านป่ากล้วย (วัดป่ากล้วย) 
4.บ้านกาดใต้  (วัดกาดใต้) 
5.บ้านส าเภา  (วัดส าเภา) 
6.บ้านไร่ข่วงเปา (วัดข่วงเปา) 
7.บ้านป่าตันกุมเมือง  
(วัดป่าตันกุมเมือง) 
8.บ้านสบตุ๋ย (วัดสบตุ๋ย) 
9.บ้านล าปางกลางตะวันตก  
(วัดล าปางกลางตะวันตก) 
10.บ้านปงแสนทอง 
 (วัดปงแสนทอง) 
11.ชุมชนทุ่งกู่ด้าย 
 (วัดทุ่งกู่ด้าย) 

800,000 320,000 320,000 320,000 320,000 - ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
พึงพอใจใน
กิจกรรม อย่าง
น้อย 70% 

- ได้ท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนาและ
ส่งเสริมให้ประชาชน
ประพฤติตนเป็น            
พุทธมามกะที่ด ี
- เกิดความรัก ความ
สามัคคีในชุมชนและ
เกิดการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ประเพณีอัน
ดีงามของท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 
 



 
 

434 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
5.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   ต าบลพระบาท 
1.บ้านหัวทุ่งสามัคคี  
(วัดหัวทุ่งสามัคคี) 
2.บ้านโทกหัวช้าง (วัดกู่)    
3.บ้านหนองห้าตะวันออก   
 (วัดหนองห้า) 
4.บ้านผาลาด  (วัดผาลาด) 
5.บ้านหนองปล้อง  
 (วัดพระบาท) 
6.บ้านบุญเกิด (วัดบญุเกิด) 
7.บ้านป่าขาม (วัดม่อนจ าศลี) 
ต าบลชมพ ู
1.บ้านล าปางกลางตะวันออก  
 (วัดล าปางกลางตะวันออก) 
2.บ้านฟ่อน  (วัดบ้านฟ่อน) 
3.บ้านหนองหัวหงอก  
 (ส านักสงฆ์ฯ ) 
4.บ้านจอมเมือง   
(วัดจอมเมือง) 
5.บ้านกาดเมฆ (วัดกาดเมฆ) 
6.บ้านร้อง (วัดบ้านร้อง) 
7.บ้านหนองยาง (วัดเข้าหมู่) 
8.บ้านห้วยหล่อ(วัดห้วยหล่อ) 
9.บ้านต้า  (วัดบ้านต้า) 

        



 
 

435 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
5.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   ต าบลกล้วยแพะ 
1.บ้านกล้วยหลวง 
 (วัดกล้วยหลวง) 
2.บ้านหัวฝาย (วัดหัวฝาย) 
3.บ้านกล้วยแพะ  
(วัดม่อนธาตุ) 
4.บ้านกล้วยกลาง  
(วัดพระแท่น) 
5.บ้านกล้วยม่วง  
(วัดพระเจ้านั่งแท่น) 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
5.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการจดังาน
สืบสานประเพณี
แห่โคมไฟ  
ครัวตานวัดล าปาง
กลางตะวันตก 

- เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นไว้ 
- เพื่อสร้างความรัก ความ
สามัคคีในท้องถิ่นตลอดจน
ปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการรักษาและสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่น 

- จัดงานสืบสาน
ประเพณีแห่โคม
ไฟครัวตาน  
ณ วัดล าปางกลาง
ตะวันตก             
ต าบลปงแสนทอง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - ร้อยละความพึง
พอใจในการจัดงาน 
ร้อยละ 70 % 

- ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และสืบสานประเพณี
ที่ดีงามของท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

7 โครงการอบรม
มารยาทไทย
และศาสนพิธี 

- เพื่อปลูกฝังมารยาทไทย
และศาสนพิธีให้แก่เด็ก 
เยาวชนและประชาชน 
- เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน
และประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับมารยาทไทยและ 
ศาสนพิธีท่ีถูกต้อง 

- อบรมแกนน า ครู
และนักเรียนของ
โรงเรียนในเขต
เทศบาลฯ  
ประมาณ 30 คน 
- อบรมแกนน า
คณะกรรมการชุมชน
ในเขตเทศบาลฯ 
ประมาณ 100 คน 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 - ผู้เข้ารับการอบรม
มีความพึงพอใจใน
การร่วมกิจกรรม 
70% 
- ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรูเ้พิ่มขึ้น     
ร้อยละ 60 ของ 
ผู้เข้ารับการอบรม
ทั้งหมด 

- เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนไดม้ีความรู้
เกี่ยวกับมารยาทไทยและ 
ศาสนพิธีได้ถูกต้องตาม       
ธรรมเนยีมปฏบิัต ิ

กอง
การศึกษา 

8 โครงการจดังาน
ประเพณีสรงน้ า
พระธาตุวัดดอย
ม่วงค า 

- เพื่อสืบสานและอนุรักษ์
ขนบธรรมเนยีมอันดีงามของ
ท้องถิ่นไว ้
- เพื่อสร้างความรัก ความ
สามัคคีและการมสี่วนร่วมใน
การสืบสานประเพณีท้องถิ่นไว ้

- จัดงานสรงน้ า
พระธาตุ              
ณ วัดดอยม่วงค า            
ต าบลกล้วยแพะ 
 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 - ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจดั
กิจกรรมและมีความ
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรม 70 % 

- ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
สืบสานและอนุรักษ์
ขนบธรรมเนยีมประเพณี
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
5.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการประกวด
สวดมนต์หมู่
สรรเสริญ           
พระรัตนตรัย 

- เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา
และเสรมิสร้างเด็กและ
เยาวชน ประชาชนมีสมาธิจาก
การสวดมนตส์่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
- เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน
และประชาชนแสดงตนเป็น
พุทธมามกะที่ดีและกล้า
แสดงออกในทางที่ถูกต้อง 

- จัดการประกวดสวดมนต์
หมู่ โดยมีทีมร่วมแข่งขัน
อย่างน้อย 5 ทีม 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 - ผู้เข้าร่วม
การประกวดมี
ความรู้ด้าน 
ศาสนพิธีและ
การสวดมนต์
ที่ถูกต้อง 

- เกิดการส่งเสรมิ
พระพุทธศาสนาด้านการ
สวดมนต์ที่ถูกต้องและท า
สมาธิจากการสวดมนต ์
- เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้แสดงตนเป็น
พุทธมามกะที่ดีและกล้า
แสดง ออกในทางที่ถูกต้อง 

กอง
การศึกษา 

10 โครงการร่วมจัด
กิจกรรมงาน
ประเพณี           
“งานบุญตามรอย
ศรัทธาไหวส้า 
อริยสงฆ์เจ้าหลวง
พ่อเกษม เขมโก” 

- เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียม
ที่ดีงามของท้องถิ่นไว ้
- เพื่อสร้างความรัก ความ
สามัคคีในท้องถิ่นตลอดจน
ปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการรักษาวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิน่ 
- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
และเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

- ร่วมจัดงานประเพณี 
“งานบุญตามรอยศรัทธา
ไหว้สาอริยสงฆเ์จ้า หลวง
พ่อเกษม เขมโก” กับ
อ าเภอเมืองล าปาง  มูลนิธิ
หลวงพ่อเกษม เขมโก 
และ อปท. ในเขตอ าเภอ
เมืองล าปาง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ในการจัดงาน
ร้อยละ 70  

- เกิดความรัก ความ
สามัคคีในท้องถิ่น 
- ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การรักษาวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น 
- เกิดการประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวของท้องถิ่น
และส่งเสรมิเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
5.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการจดังาน 
สืบสานวัฒนธรรม
ไทลื้อ 

1.เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสาน
ขนบธรรมเนยีมประเพณีที่ดีงาม
ของชาวไทลื้อซึ่งเป็นประชากรใน
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
2.เพื่อถ่ายทอดขนบธรรมเนยีม 
ประเพณี    อันดีงามของ       
ชาวไทลื้อให้ เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนไดร้ับทราบ 
3.เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี
ในหมู่คณะ ตลอดจนเป็นการ
ปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการ
รักษาวัฒนธรรมอันดีงามของ     
ชาวไทลื้อแบบประชารัฐร่วมใจ
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
4.เพื่อเป็นการส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

1.จัดบวนแห่งวัฒนธรรมไทลื้อ 
เพื่อจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และ
สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่
ดีงามของชาวไทลื้อให้คงสืบไป  
2.จัดนิทรรศการเกี่ยวกับความ
เป็นมาของชาวไทลื้อ            
อาหารคาวหวาน ภาษา  
การแต่งกาย ภูมิปัญญา ประเพณี
วัฒนธรรม และอาชีพของชาวไท
ลื้อ รวมทั้งการแสดงซอพื้นบ้าน
เกี่ยวกับความเป็นมาของชาวไท
ลื้อ เพื่อถ่ายทอดขนบธรรมเนียม
อันดีงามของชาวไทลื้อให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชนไดร้ับ
ทราบ  
3.การประกวดอาหารไทลื้อ และ
การประกวดชุดแต่งกาย   ไทลื้อ 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความคดิริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการน าภมูิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ 

 -   300,000   300,000   300,000   300,000  เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์
นคร โดยเฉพาะ
ในต าบลกล้วย
แพะและพื้นท่ี
ใกล้เคียงที่เข้า
ร่วมกิจกรรมใน
โครงการ    
มีความพึงพอใจ      
อย่างน้อย 
ร้อยละ 80 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนไดร้ับ
ทราบถึงมรดกทาง
วัฒนธรรมและ    
อัตลักษณ์ที่ดีงาม
ของชาวไทลื้อ และ 
มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และสืบสาน
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีอันดีงาม
ของชาวไทลื้อซึ่งเป็น
ประชากรในเขต
เทศบาลเมือง       
เขลางค์นคร 
ให้คงอยู่สืบไป 

กอง
การศึกษา 

 รวม 11 โครงการ   2,315,000 2,085,000 2,085,000 2,085,000 2,085,000    
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
5.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการตรวจสอบคุณภาพ
น้ าภายในเขตพื้นท่ี 
เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 
 

-เพื่อป้องกันการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพ
ของน้ าและตรวจสอบค่า
มาตรฐานน้ าประปา 
 

ทดสอบคุณภาพน้ าประปา
ของชุมชนในเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร ท่ีม ี
โรงสูบน้ าประปาหมู่บ้าน
ทั้งผิวดินและบาดาล 
 

100,000 100,000 100,000 40,000 40,000 -ร้อยละ  70 ของ
จ านวนครัวเรือนผู้
ที่ได้รับประโยชน์ 
มีความพึงพอใจ
จากการด าเนิน
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ท าให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยจากการ
บริโภคและอุปโภค
น้ าประปา 

กองช่าง 

 รวม 1 โครงการ   100,000 100,000 100,000 40,000 40,000    
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
5.8 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการสร้าง
หลักประกัน
ด้านรายได้แก่
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุท่ี
มีสิทธิรับเงิน
ตามระเบียบมี
หลักประกันด้าน
รายได้ในอัตรา
ขั้นบันไดตามที่
กฎหมายและมติ
คณะรัฐมนตรี
ก าหนด 

1. รับแสดงตนผู้สูงอายุท่ีมสีิทธิ
ประจ าป ี
2. จัดท าข้อมูลและด าเนินการเบกิ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุในอัตรา
ขั้นบันไดตามช่วงอายุท่ีก าหนดใหแ้ก่
ผู้สูงอายุท่ีมสีิทธิตามวิธีที่แสดงความ
จ านง ภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน 
(เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้แก่ผูสู้งอายุ) 

92,026,800 94,691,400 102,957,000 111,165,000 119,373,000 ผู้สูงอายุท่ีมี
สิทธิ ได้รับ
เงินครบทุก
ราย 

ผู้สูงอายุซึ่งมสีิทธิ
รับเงินตาม
ระเบียบ มี
หลักประกันด้าน
รายได้ในอัตรา
ขั้นบันไดตามที่
กฎหมายและมติ
คณะรัฐมนตรี
ก าหนด 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

๒ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการ
สนับสนุน 
การเสริมสร้าง
สวัสดิการ 
ทางสังคมให้แก่
ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ 
  
  
  
 

เพื่อให้คนพิการ
ที่มีสิทธิรับเงิน
ตามระเบียบ 
ได้รับสวัสดิการ 
เบี้ยความพิการ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด 
  
  
  
  

1. รับแสดงตนคนพิการที่มีสิทธิ
ประจ าป ี
2. จัดท าข้อมูลและด าเนินการเบกิ
จ่ายเงินเบี้ยความพิการในอตัราเดอืน
ละ 800 บาท ให้แก่คนพิการตามวิธีที่
แสดงความจ านง ภายใน วันท่ี 10 
ของทุกเดือน  
(เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุน
เสรมิสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการหรือทุพพลภาพ) 

21,264,000 
  

21,043,200 
  

23,030,400 
  

24,748,800 
  

26,467,200 
  

คนพิการที่มี
สิทธิ ได้รับ
เงินครบทุก
ราย 
  
 
  
  
   

คนพิการที่มีสิทธิ
รับเงินตาม
ระเบียบ ไดร้ับ
สวัสดิการ 
เบี้ยความพิการ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด 
  
  
 

กอง
สวัสดิการ 
สังคม 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
5.8 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๓ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการสนับสนุน 
การสงเคราะหเ์บี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
  
  
  
  
  
  
  
  
  

เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มี
สิทธิรับเงินตาม
ระเบียบไดร้ับเงินเบีย้
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ใน
อัตราตามที่กฎหมาย
ก าหนด 
  
  
  
  
  
  

1. รับแสดงตนผู้ป่วยเอดส์ที่มสีิทธิ
ประจ าป ี
2. อนุมัติคุณสมบัตผิู้ป่วย 
เอดสร์ายใหมร่ะหว่างป ี
3. จัดท าข้อมูลและด าเนิน 
การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 
ในอัตราเดือนละ 500 บาทให้แก่
ผู้ป่วยเอดส์ภายในวันท่ี10 ของทุก
เดือน จ านวน 133, 135, 140 , 
๑42, 144 ราย(เงินอุดหนุนทั่วไป 
โครงการจดัสวสัดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห ์ 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์) 

798,000 
  

810,000 
 
 

840,000 852,000 
 
 

864,000 
 
 

ผู้ป่วยเอดส์ที่มสีิทธิ
ซึ่งมาแสดงตน
ประจ าป ี
ได้รับเงินครบทุกราย 
  
  
  
  
  
  
  

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
ความ 
ช่วยเหลือเงินเบี้ย
ยังชีพอันเป็นการ
บรรเทาความ
เดือดร้อนในการ
ครองชีพ 
  
  
  
  

กอง
สวัสดิการ 
สังคม 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

4 
  
  
  
  

โครงการส่งเสริม
สนับสนุน 
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 
  
  

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์
นครออมเงินเพื่อจัด
สวัสดิการในการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 
 
 

- สนับสนุนเงินสมทบให้แก่กองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 
  
  

200,000 
  
  
  
  

200,000 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร มีระบบสวสัดิการ
ชุมชนที่สามารถดูแล
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ได ้

- ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์
นครรู้จักการออม 
เพื่อจัดสวสัดิการใน
การช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน 

กอง
สวัสดิการ 
สังคม 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน 
5.8 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 
 
 
 
 

โครงการสงเคราะห ์
ผู้ประสบภยั
ธรรมชาต ิ
และสาธารณภัย 
 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนแก่
ผู้ประสบภยัธรรมชาติ
และสาธารณภัยในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 
 

ให้การสงเคราะหเ์ครื่อง 
อุปโภคบรโิภค
เครื่องนุ่งห่ม 
เครื่องกันหนาว 
เครื่องนอน อุปกรณ์
ประกอบอาหาร 
อุปกรณ์ประกอบอาชีพ
และ อื่น ๆที่จ าเป็นแก่
ผู้ประสบภยัธรรมชาติและ
สาธารณภัย ในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค ์
นคร 

- - - - - ผู้ประสบภยัที่
ได้รับความ
ช่วยเหลือไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
๗๐ มคีวาม 
พึงพอใจต่อ
บริการของ
เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 
  
  
  

ผู้ประสบภยั
ธรรมชาติและ 
สาธารณภัยในเขต
เทศบาลเมือง 
เขลางค์นครมีขวัญ
ก าลังใจและ 
ได้รับความ
ช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อน
เบื้องต้น 
  

กอง
สวัสดิการ 
สังคม 
  
  
  
  
  
  
  

 รวม 5 โครงการ   114,288,800 116,744,600 127,027,400 136,965,800 146,904,200    

 

                                                                                                            


